
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 423047

 Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri
de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Autoritate contractanta: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Numar invitatie / anunt: 423047 / 20.02.2018
Denumire contract: Material marunt de cale ferata
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA 
Cod fiscal:  RO 30267310,   Adresa:  str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5, Targu Jiu,  Telefon:  +40 372819712,  Fax: 
+40 253227280/+40 252227281

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5, Targu Jiu, Romania, cod postal: 210227, telefon:+40 372819712, fax:+40
253227280/+40 252227281, persoana de contact:GRIGORIE DADALAU

I.1.3)  Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: 
In SEAP

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)  Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2)  Tip Activitate: Electricitate

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
Material marunt de cale ferata

II.1.2)  Tip contract: Furnizare
II.1.3)  Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)  Obiectul contractului: 

Materialul marunt de cale ferata se foloseste la repararea cailor ferate -Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se
vor adresa cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si
complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 3 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)  CPV: 34946120-7 - Materiale feroviare (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 131,930 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere

Garantie de participare

Cuantumul garantiei de participare:1300 lei.Garantia de participare se constituie in
conformitate cu prevederile art.42 din HG394/2016(cu modif. si completarile din
HOTARAREA 866/2016).Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de
minim 90 de zile calendaristice de la data si ora-limita stabilita de depunere a
ofertelor.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are
obligatia de a retine garantia pentru participare in situatiile prevazute la art.43 din HG
394/2016. Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va
prezenta cel mai târziu la data si ora-limita stabilita de depunere a ofertelor.Garantia
de participare se restituie de catre entitatea contractanta conform art.44 din
HG394/2016. CONTUL ENTITATII CONTRACTANTE PENTRU DEPUNEREA
GARANTIEI DE PARTICIPARE ESTE:RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la
Raiffaeisen Bank -Sucursala Târgu Jiu. Documentul prin care se confirma constituirea
garantiei de participare se va incarca in SEAP, semnat cu semnatura electronica
extinsa.Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori
economici ca dovada a constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in
numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de
garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora,
emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de participare
sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre
membrii asocierii.



Garantie de buna executie Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii si inregistrarii contractului de furnizare.Cuantumul garantiei de buna executie
reprezinta un procent de 10% din valoarea totala, fara TVA a contractului de furnizare
si se va constitui in conformitate cu prevederile art.46 alin (1),(2) si (3), cu obligatia
respectarii art. 46 alin (4),(5),(6),(7) si (8) din HG 394/02.06.2016, intruna din formele
de mai jos: - printr-un instrument de garantare(scrisoare de garantie sau polita de
asigurare) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari, care devine anexa la contract; - prin depuneri la casieria unitatii a unor
sume in numerar, daca garantia este mai mica de 5000 lei; - daca partile convin, se
poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu
respectarea prevederilor art. 46 alin (4), (5), (6), (7) si (8) din HG 394/02.06.2016. In
cazul unei asocierii, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si
se va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori.

 
III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Criterii de calificare 
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al
profesiei
 Descriere: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.Ofertantii, tertii sustinatori si
subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177, 178, 180 din Legea nr.99/2016. Modalitatea prin
care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Pana la data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor depune in
SEAP formularul DUAE (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter), însotit de declaratia
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art 73 din Legea 99/2016, pentru ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, în
masura în care acestia exista (formularul nr.6).Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare privind
LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 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 în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic
poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizi?iile
publice; .• alte documente edificatoare, dupa caz. 4.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în
situatiile prevazute la art.73 din Legea 99/2016. In acest sens,se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatile
prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, completata si depusa odata cu DUAE. • alte documente edificatoare, dupa caz. In
vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante Societatea
Complexul Oltenia S.A.sunt: 1. Presedinte al Directoratului;Sorinel Gheorghe Boza 2. Membru Directorat : Balacescu Ovidiu 3.
Membru Directorat: Constantin Balasoiu 4. Director Adjunct Comercial: Grigorie Dadalau 5. Director Directia Servicii
Suport:Dumitru Iacob 6. Sef Serviciu Disciplina Contractuala: Lazar Andrei Mihaela 7. Sef Serviciu Achizitii Produse pentru
Activitatea Miniera: Eugenia Bardan Note:- Potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, entitatea
contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in
vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat
in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Instructiuni privind
completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro. - Înainte de atribuirea contractului entitatea contractanta va
solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit in fisa de date, sa prezinte documente
justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile
cuprinse în DUAE. -Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative
ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire conform art 205 alin 1
din legea 99/2016. - În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu
legislatia aplicabila în tara de rezidenta 1.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri
autorizate in limba romana. 2.In cazul in care exista incertitudini in ceeace priveste situatia personala a respectivilor
candidati/ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit
documentele de natura celor prevazute. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru
al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau
tert sustinator 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara
de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a
constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 2. Pentru
persoane straine: Prezentarea documentelor ce dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional. Pentru persoanele straine devin aplicabile prevederile art. 181 din Legea nr. 99/2016. Modalitate prin care poate fi
demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de
rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. A).-Producatorul va prezenta Autorizatie de furnizor feroviar
valabila,emisa de AFER in original sau in copie cu mentiunea conform cu originalul,Agrement tehnic feroviar valabil si certificat
de omologare tehnica feroviara pentru produsele ofertate. B)-Comerciantii vor prezenta Autorizatie de furnizor feroviar pentru
comercializarea si actele specificate la producator in copie cu mentiunea conform cu originalul(pentru produsele ofertate).
Documentele se solicita in baza OMT 290/2000 Se vor completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE (completat
conform link:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabase/espd/filter).Se solicita atât ofertantului cât si asociatului.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala



 Descriere: Experienta similara, în conformitate cu art. 192 lit. b) din Legea 99/2016 - Declaratia privind lista principalelor livrari
de produse relevante (produse ofertate sau produse similare cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit)
efectuate în ultimii 3, pana la 5 ani, cu indicarea valorilor,datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Pentru indeplinirea cerintei,
se solicita prezentarea de contracte/ certificate/documente /pv de receptie/documente constatatoare sau oricare alte documente
relevante) in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul, emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiese livrarea de produse (produse ofertate sau produse similare cu cele
care fac obiectul contractului sectorial ce urmeaza a fi atribuit) in valoare de 100.000 lei.Prin produse similare produselor
solicitate, entitatea contractanta întelege produse cu acelasi uz sau uz similar si care sunt grupate în aceeasi clasa de produse.
Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  PROCEDURA

IV.1.1)  Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2)  Modalitate de desfasurare: Procedura online

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: 

S.E.A.P.
IV.3.2)  Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)  Data limita de depunere a ofertelor: 06.03.2018 15:00
IV.3.5)  Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)  Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  MOD DE FINANTARE

VI.1.1)  Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)  Tip de finantare: Alte fonduri 
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 20.02.2018 09:47

Inapoi  Detalii procedura


