
„ACHIZITIONARE AUTOBUZE URBANE MEDII SECOND
HAND (9.50 - 10.50 m) - 3 BUC”

Anunt de participare
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
S.C. ECOTRANS STCM S.R.L 
Cod de identificare fiscala: 39950464; Adresa: Strada: banatului, nr. 70; Localitatea: Chitila; Cod NUTS: RO322 Ilfov; Cod postal: ; Tara:
Romania; Persoana de contact: MIHAIL GEORGE STAICU; Telefon: +40 752205678; Fax: -E-mail:  achizitii.ecotrans@stcm.ro; Adresa
internet: (URL) www.stcm.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100092276
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Alta activitate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
„ACHIZITIONARE AUTOBUZE URBANE MEDII SECOND HAND (9.50 - 10.50 m) - 3 BUC”
Numar referinta: 3

 
II.1.2) Cod CPV principal
34121100-2 Autobuze publice (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              „ACHIZITIONARE AUTOBUZE URBANE MEDII SECOND HAND (9.50 - 10.50 m) - 3 BUC”
Achizitia a 3 autobuze second hand de capacitate medie pentru transport public de persoane, cod CPV 34121100-2 Autobuze
publice (Rev.2).
Operatorii economici vor transmite solicitarile de clarificari / informatii suplimentare cu cel putin 16 zile inainte de data stabilita
pentru depunerea ofertelor iar raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 11 zile inainte de termenul
stabilit pentru depunerea ofertelor in conformitate cu prevederile art.160 si 161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 700000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 
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II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34121100-2 Autobuze publice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare: 
Orasul Chitila, judetul IlfovOrasul Chitila, judetul Ilfov

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
„ACHIZITIONARE AUTOBUZE URBANE MEDII SECOND HAND (9.50 - 10.50 m) - 3 BUC”
Achizitia a 3 autobuze second hand de capacitate medie pentru transport public de persoane, cod CPV 34121100-2 Autobuze
publice (Rev.2).
 
Autobuzele cu propulsie diesel sunt necesare pentru deservirea traseelor de transport public in zona București – Chitila – Mogoșoaia
- Buftea si trebuie sa ofere o alternativa la deplasarea cu autoturismul personal.
Autobuzele trebuie să se încadreze într-o serie de condiții  tehnice și  funcționale necesare pentru îndeplinirea cerințelor de
exploatare.
Acestea vor fi echipate cu dotări minime impuse pentru a oferi siguranță și confort pasagerilor în timpul deplasării.
In scopul reducerii cheltuielilor ocazionate de mentenanță și exploatare, cele 3 autobuze de capacitate medie din flotă vor fi de
același tip, având aceleași componente și dotări.
Autobuzele trebuie să fie proiectate şi fabricate în conformitate cu documentele de standardizare aflate în vigoare în România și să
respecte reglementările naționale și internaționale privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere
care circulă pe drumurile publice
 
Cerintele caietului de sarcini sunt considerate ca minimale.  In acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile
caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor impuse.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 70%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Media aritmetica a km masinilor ofertate
Descriere: Punctajul acestui factor se va acorda dupa cum urmeaza: pentru cea mai mica medie (media aritmetica cea mai mica a km
masinilor ofertate) se acorda 30 de puncte, pentru alt nivel (media km ,, n ”), punctajul se acorda conform relatiei: Ptkm(n) = (media
cea mai mica a km /media km "n" ) x 30.
Pentru media km, se va face media aritmetica a kilometrajelor intregului lot de autobuze ofertat. Se va aduna valoarea kilometrajului
fiecarui autobuz si se va imparti la numarul total al autobuzelor ofertate (3)
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: Ptkm(n) = (media cea mai mica a km /media km "n" ) x 30.

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 180
Contractul se reînnoieste: Nu
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II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se înregistreze în SEAP
conform Legii nr.98/2016.
Formularul DUAE poate fi accesat si completat la urmatorul link: e-licitatie.

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
1. Neincadrarea in situatiile de incompatibilitate si conflict de interese prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016.
Ofertantul (individual / asociere) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016. Deasemenea,
conform cu prevederile art. 170 si 183 din Legea 98/2016, subcontractantii si tertii sustinatori declarati in cadrul ofertei nu trebuie sa
se afle in situatiile prevazute de art. 60. In conformitate cu prevederile art. 63 alin. 1 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta
mentioneaza la nivelul FDA si in cadrul Declaratiei pe propria raspundere, persoanele cu functii decizionale inclusiv persoana din
partea furnizorului de servicii auxiliare.
Astfel, persoanele fata de care se raporteaza ofertantul (individual/asociere), subcontractantul si tertul sustinator cu privire la
neincadrarea in situatiile prev. de art. 59 si 60 din Legea 98/2016 sunt:  Director general – Melin Murat, Director exploatare – Voinea
Constantin, Administrator -Mihail George Staicu, Sef compartiment. Achizitii – Romulus Langa, Contabil sef - Buzatu Elena, Furnizor
servicii auxiliare achizitiei – Lusneac Adrian Marian.
Modalitate de indeplinire: Prezentare DUAE de catre operatorul economic in cazul ofertei individuale, de catre operatorii economici,
in cazul ofertei comune (asociere), de catre subcontractanti si tertii sustinatori, daca sunt nominalizati in oferta. Odată cu DUAE se
prezintă de către ofertant (individual / grup operatori), subcontractanți și/sau terți susținători – Declaratie pe propria răspundere
privind neincadrarea in situațiile prevăzute de art.60 din Legea 98/2016.
2. Ofertantul ( individual / asociere ) nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute in Legea 98/2016 - art. 164, 165 si 167.
De asemenea, conform cu prevederile art. 170 si 183 din Legea 98/2016 - subcontractantii si tertii sustinatori declarati in cadrul
ofertei nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute de art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
Modalitate de indeplinire: Prezentare DUAE de catre operatorul economic in cazul ofertei individuale, de catre operatorii economici,
in cazul ofertei comune (asociere), de catre subcontractanti si tertii sustinatori, daca sunt nominalizati in oferta. Documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv
de ofertantul asociat / subcontractant sau tert sustinator, dupa caz), conform art. 196, alin.(2) din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare emise de ANAF si autoritatea locala privind lipsa debitelor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat al statului si catre bugetul local pentru sediul social, sedii secundare si puncte de
lucru pentru care exista obligatii de plata, conform informatii din Certificat constatator ORC;
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2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota: Documentele trebuie sa prezinte informatii actuale la momentul prezentarii. Daca exista incertitudini referitoare la situatia
unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. In cazul in
care in tara de rezidenta nu se emit certificari specifice privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat si bugetul local
– ofertantii straini au dreptul de a prezenta orice document eliberat de autoritati competente din tara in care sunt rezidenti, prin
care sa dovedeasca indeplinirea cerintei, in conformitate cu prevederile legale in tara in care este stabilit.
Pentru persoane fizice/juridice străine:
a) documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din ţara în care
ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta în copie, anexându-se şi traducerea autorizată în limba română), se va verifica
prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do
b) Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic în curs
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
 
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică
inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE
distinct.  Obiectul  contractului  trebuie sa aiba corespondent in  codul  CAEN din certificatul  constatator  valabil  la  momentul
prezentarii, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii,
 
Modalitatea de îndeplinire:
Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic
de Achizitie  European)  atasat  documentatiei  de  atribuire,  conform art.  193  alin.  (1)  din  Legea 98/2016,  completat  în  mod
corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat, tert sustinator),
în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea
contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative
prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia
de atribuire.
 
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.
 
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie
să fie autorizat să desfăsoare activitătile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul persoanelor fizice
autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care să rezulte competenta acestora de a
realiza activitătile care fac obiectul prezentului contract.
 
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori
apartenentă din punct de vedere profesional în condiţiile legii din tara de rezidentă, din care sa rezulte că operatorul economic este
adecvat constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii si că are capacitatea profesională de a realiza
activitatile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile în tara de
origine/tara în care operatorul economic este stabilit.
 
În cazul participării la procedură cu ofertă comună si in situatia în care ofertantul intetionează să subcontracteze părti din contract,
cerintele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în conditiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Specificati cifra de afaceri medie anuala
Media cifrei de afaceri globală a ofertantului din ultimii trei ani (2017, 2018 și 2019) să fie cel puțin de 700.000,00 Lei. - Se vor
prezenta:
Documente care să probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi/ balante contabile din care rezultă cifra de afaceri globală,
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rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societăți specializate, scrisori de bonitate din partea băncilor sau alte documente
edificatoare,  cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul  face dovada că deține capacitatea
economico-financiară solicitată.
 
Note:
1. Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta D.U.A.E. (Documentul
Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod
corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator), în scopul de a face
dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va
solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care
confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE și prin documentația de
atribuire.
2. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în lei sau în alte monede se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca
Națională a României pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2019 – 1 EUR = 4,7452 lei, 1 USD = 4,2379 lei; pentru anul 2018 – 1
EUR = 4,6535 lei, 1 USD = 3,9416 lei; pentru anul 2017 – 1 EUR = 4,5681 lei, 1 USD = 4,0525 lei.
3. În masura în care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevazută de legislația țării de origine/ țării în care este stabilit
ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare
a operatorului economic, conform celor arătate mai sus.

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Proportia de subcontractare
Cerinta nr. 1
 Ofertantul va prezenta informatii privind partea din contract pe care are eventual intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are
obligatia  de a  prezenta  datele  de contact  ale  subcontractantilor,  specializarea  acestora,  partile  de  lucrare  ce  urmeaza a  fi
subcontractate.
Resursele materiale si umane si alte elemente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala ale subcontractantilor declarati se iau
in considerare doar pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente
relevante in acest sens.
Cerinta nr. 2
In cazul in care operatorii economici participa în asociere la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica
si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, acestia trebuie sa
raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 3
Ofertantul va prezenta informatii cu privire la tertul sustinator/tertii sustinători (dacă este cazul)/. Operatorul economic are dreptul
să invoce sustinerea unui/ unor tert/ terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economică si financiară si/
sau a criteriilor privind capacitatea tehnică si profesională, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic
si tertul/ tertii respectiv/ respectivi. - Modalitatea de indeplinire cerinta ne 1
Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerintelor prin prezentarea urmatoarelor informatii si documente:
a) Initial se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile
aferente situatiei lor, inclusiv de catre subcontractant (DUAE separat).
b)  Acordul  de  subcontractare  (Formular  nr.  4  din  sectiunea  Formulare  si  modele  de  documente)  incheiat  intre  ofertant  si
subcontractant care va cuprinde cel putin informatiile prevazute la art. 218 din Legea 98/2016, precum si art. 150 din H.G. 395/2016,
documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Acordul de subcontractare va fi prezentat in SEAP, semnat electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul
clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea de indeplinire  cerinta nr. 2
Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerintelor prin prezentarea urmatoarelor informatii si documente:
a) Initial se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile
aferente situatiei lor, inclusiv de catre membrii asocierii (DUAE separat/separate).
b) Se va prezenta un Acord de asociere (Formular nr. 2 din sectiunea Formulare si modele de documente) care va trebui legalizat de
asocierea câstigatoare înainte de semnarea contractului, în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si
solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele
tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire  cerinta nr. 3
Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerintelor prin prezentarea urmatoarelor informatii si documente:
a) Initial se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile
aferente situatiei lor, inclusiv de catre tertul sutinator (DUAE separat).
1. Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul
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Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în
parte (ofertant, ofertant asociat, tert susinator) în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de tertă parte
atasand  angajamentul ferm al tertului sustinator/ angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie să rezulte modul
efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după
aplicarea  criteriului  de  atribuire  să  prezinte  documentele  justificative  care  probeaza  cele  declarate  in  DUAE si  asumate  în
angajament/angajamente.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2020/S 071-168366

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 12.05.2020 15:00
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IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 12.09.2020
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.05.2020; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrati in SEAP. Solicitarile de clarificari ale potentialilor
ofertanti  se vor adresa in mod exclusiv  in SEAP la Sectiunea "Intrebari"  din cadrul  procedurii  de atribuire derulate prin mijloace
electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP catre solicitantul clarificarii la sectiunea "Intrebari" , iar catre toti
operatorii economici la rubrica de "Documentatie, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea "Intrebari". Operatorii economici
vor transmite raspunsurile la clarificari  si  eventualele documente solicitate pe parcursul  evaluarii  ofertelor prin intermediul  SEAP
(Sectiunea "Intrebari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere
distincte semnate cu semnatura electronica. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc ce au preturi egale. In situatia în
care se constata egalitate de pret, în vederea incheierii contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor în cauza o noua oferta
de pret prin transmiterea unei solicitari de clarificare in SEAP, la Rubrica INTREBARI, la care operatorii economici vor raspunde online, in
SEAP. Toate documentele se depun in SEAP scanate si semnate cu semnatura electronica. Accesarea DUAE, in vederea completarii, de
catre operatorii economici interesati se face prin accesarea urmatoarelor link-uri: https www.e-licitatie.ro

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor
de atac:
Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.
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Termenul de depunere al contestatiei: 10 zile, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016.
 

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
ECOTRANS STCM S.R.L. 
Adresa: Sos. Banatului nr. 109A, etaj 2; Localitatea: Chitila; Cod postal: 077045; Tara: Romania; Telefon: +40 752205678; Fax: -E-mail:
achizitii.ecotrans@stcm.ro; Adresa internet: (URL) www.stcm.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2020
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