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  Anunt de participare (sectoriale) numarul 184241/05.04.2018

 Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele
acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Numar anunt: 184241 / 05.04.2018
Denumire contract: TRANSPORT FEROVIAR DE MARFURI (VAGOANE INCARCATE / VAGOANE GOALE)
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 
 
 
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala:  Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal: 
010458 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice , Tel.  +40 268265137 , In atentia: 
Ciupag Andra Nicoleta , Email:  feldioara@cnu.ro , Fax:  +40 268265445 , Adresa internet (URL): 
http://www.cnu.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www1.e-licitatie.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului SA
Adresa postala:  str. Dumbravii, nr. 1, jud. Brasov , Localitatea:  Feldioara , Cod postal:  507065 , 
Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice , Tel.  +40 268265137 , In atentia: 
CIUPAG Andra Nicoleta , Email:  feldioara@cnu.ro , Fax:  +40 268265445
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU
DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Documentatia de atribuire este publicata integral in S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achizitii
Publice) fiind anexata anuntului de participare sau poate fi solicitata, doar in zilele lucratoare
si doar intre orele 07.30÷13.30 de luni pana vineri, de la: Sucursala Feldioara a Companiei
Nationale a Uraniului SA.
Adresa postala:  str. Dumbravii, nr. 1, jud. Brasov , Localitatea:  Feldioara , Cod postal:  507065 , 
Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice , Tel.  +40 268265137 , In atentia: 
CIUPAG Andra Nicoleta , Email:  feldioara@cnu.ro , Fax:  +40 268265445
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
SEAP
Adresa postala:  www.e-licitatie.ro , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  020976 , Romania , Tel. 
+40 213032997 , Adresa internet (URL):  www.e-licitatie.ro

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Companie Nationala – intreprindere publica in sensul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea 99/2016
Activitate (activitati)
- Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE
II.1.1)  Denumirea data contractului de entitatea contractanta

TRANSPORT FEROVIAR DE MARFURI (VAGOANE INCARCATE / VAGOANE GOALE)

II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului S.A.,  
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str. Dumbravii nr. 1, loc. Feldioara, jud. Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov

II.1.3)  Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru

II.1.4)  Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei:  Da
Cu reluarea competitiei in SEAP:  Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 20 luni
Valoarea estimata fara TVA: 4,199,825.03 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: ? Pentru anul 2018: o Contractele subsecvente se vor
derula în perioada 01.05. – 31.12.2018. o Primul contract subsecvent se va încheia pâna în data de
01.05.2018 pentru cantita?ile specificate anterior în „Tabel cantita?i pentru contractul subsecvent nr. 1
(2018(01.05 – 31.12))”. o Urmatoarele contracte subsecvente se vor încheia ?i în cazurile în care cantitatea
de minereu transportata prin intermediul vagoanelor încarcate, respectiv cantita?ile de vagoane transportate
pe o ruta stabilita ini?ial vor fi mai mari fa?a de cele prevazute ini?ial. ? Pentru anul 2019: o Contractele
subsecvente se vor derula în perioada 01.01 – 31.12.2019. o Primul contract subsecvent se va încheia pâna
în data de 15.12.2018 pentru cantita?ile care se vor stabili la finele anului 2018. o Urmatoarele contracte
subsecvente se vor încheia ?i în cazurile în care cantitatea de minereu transportata prin intermediul
vagoanelor încarcate, respectiv cantita?ile de vagoane transportate pe o ruta stabilita ini?ial vor fi mai mari
fa?a de cele prevazute ini?ial. Valorile minime si maxime ale acordului cadru: ? Valoare minima pentru întreg
acord cadru: 3925797.45 lei. ? Valoare maxima pentru întreg acord cadru: 4199825.03 lei. Valorile cele mai
mici sau mai mari ale unui contract subsecvent: - Valoarea cea mai mica a unui contract subsecvent:
1555504.65 lei fara TVA. - Valoarea cea mai mare a unui contract subsecvent: 2518436.10 lei fara TVA.
Nota: - Acordul cadru va fi încheiat cu maxim 3 operatori economici pentru prestarea serviciului, conform
documentatiei de atribuire. - Derularea acordului-cadru, prin semnarea contractelor subsecvente, se va
realiza cu reluarea competitiei între promitentii prestatori semnatari ai acordului cadru.

II.1.5)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
TRANSPORT FEROVIAR DE MARFURI(VAGOANE INCARCATE / VAGOANE GOALE)  
Cod CPV: 60200000-0  
 
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile.  
Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi
dinainte de data limita de depunere a ofertelor (cf. art. 31 din OUG 107/2017 ce modifica prevederile art. 173
din Legea 99/2016).

II.1.6)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60200000-0 - Servicii de transport feroviar (Rev.2)

II.1.7)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8)  Impartire in loturi
Nu

II.1.9)  Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Cantitatea totala sau domeniul

A) Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru  
?Cantitati minime pentru intreg acord cadru: 41.340 t, respectiv 795 vagoane încarcate si 795 vagoane goale.
?Cantitati maxime pentru intreg acord cadru: 43.607 t, respectiv 840 vagoane încarcate si 870 vagoane goale
 
B)Cantitatile de servicii pentru care se incheie contractele subsecvente:  
01.05.2018 – 31.12.2018  
?Cantitati minime pentru contractul subsecvent nr. 1: 16.380 t, respectiv 315 vagoane încarcate si 315
vagoane goale.  
?Cantitati maxime pentru contractul subsecvent nr. 1: 17.087 t, respectiv 330 vagoane încarcate si 360
vagoane goale.  
 
01.01.2019 – 31.12.2019  
?Cantitati minime pentru contractul subsecvent nr. 2: 24.960t, respectiv 480 vagoane încarcate si 480
vagoane goale.  
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?Cantitati maxime pentru contractul subsecvent nr. 2: 26.520t, respectiv 510 vagoane încarcate si 510
vagoane goale.  
 
Aceste cantitati se regasesc detaliate la nivelul Caietului de sarcini  
 
C) Valorile minime si maxime ale acordului cadru: 
- Valoare minima pentru întreg acord cadru: 3925797.45 lei.  
- Valoare maxima pentru întreg acord cadru: 4199825.03 lei.  
 
D) Valorile celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent: 
- Valoarea minima pentru un contract subsecvent: 1555504.65 lei fara TVA.  
- Valoarea maxima pentru un contract subsecvent: 2518436.10 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 4,199,825.03 RON

II.2.2)  Optiuni
Nu

II.3)  DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
20  luni incepand de la data atribuirii contractului 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)  Depozite valorice şi garantii solicitate

Cuantumul garantiei de participare: 12.593,00 lei 2. Valabilit:90 de zile de la termenul limita de primire a
ofertelor,cu posibilitatea de prelungire la cererea autoritatii contractante.Mod de constituire:a) printr-un
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în
cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire (pentru scrisoarea de garantie bancara
se va utiliza ca model formularul nr. 2 din Sectiunea Formulare) –în copie scanata cu semnatura electronica-
conform prevederilor mentionate la capitolul IV.4.3 pct. C din prezenta Fisa de date. b) prin ordin de plata,
sau virament bancar, ambele documente sa fie confirmate de catre banca emitatoare pâna la termenul limita
de depunere a ofertelor, în contul Sucursalei Feldioara (CUI 6535810, J08/489/1998 cod IBAN
RO74RNCB0053048578270015 deschis la BCR –Brasov– în copie certificata, conform prevederilor
mentionate la capitolul IV.4.3 pct. C din prezenta Fisa de date a achizitiei c) prin depunerea în numerar la
casieria Companiei Nationale a Uraniului–S.A. Sucursala Feldioara, str. Dumbravii nr. 1, loc. Feldioara, jud.
Brasov, Tel. 0268/265.137, numai în zilele lucratoare, între orele 07:30÷12:30 – în copie, conform prevederilor
mentionate la capitolul IV.4.3 pct. C din prezenta Fisa de date a achizitiei. Dovada constituirii garantiei de
participare se va atasa in SEAP, cu semnatura electronica, pana la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor. Garantia de participare va fi restituita de catre autoritatea contractanta in conditiile prevazute la art.
44 din H.G. nr. 394/2016.Data la care se va efectua echivalenta Garantiei de participare din lei in alta valuta:
cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cursul de schimb: conform BNR. Garantia de buna
executie va fi constituita de catre furnizor, in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului, stabilita in
conformitate cu art 45 si 46 din HG nr. 394/2016. Pentru sume mai mici de 5.000,00 lei, garantia de buna
executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria CNU SA Suc. Feldioara. Dovada garantiei de
buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului subsecvent de catre ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din
Hotararea nr. 394/2016.

III.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri provenite din valorificarea productiei proprii

III.1.3)  Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

III.1.4)  Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia va consta in completarea si depunerea formularului DUAE;  
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2006:
Ofertantul va completa Formularul 3. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante
sunt: Sef Uzina – COMIATI Marian, p. Contabil Sef - Sef Serviciu FCCG – BURLACU Carmen Elena, Sef
Serviciu Achizitii publice – POP Marcel Dan, Sef Serviciu STIUT, responsabil cu executia contractului –
ANDRESAN Marius, expert achizitii publice – SIMION Carmen Octavia, expert achizitii publice – CIUPAG
Andra Nicoleta, consilier juridic – DANUBIANU Sorana Nicoleta si responsabil cu controlul financiar preventiv,
economist – PREDA Petronela. Aceasta declaratie va fi prezentata de catre operatorii economici impreuna
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cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.  
3. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza
a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv:  
3.1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;  
3.2. 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;  
3.3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de
derogarile prevazute la art. 179 alin.(2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;  
3.4. Alte documente edificatoare, dupa caz.  
Entitatea contractanta exclude operatorii economici, subcontractantii propusi (daca este cazul) aflati in
situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. In cazul in care este identificata o situatie de
excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 184 din Legea 99/2016 devin aplicabile
prevederile art. 183 alin 2 din legea 99/2016. In cazul tertului sustinator/ subcontractantului/ asociatului (daca
este cazul) se va completa declaratia pe proprie raspundere conform prevederilor art. 202, precizand ca nu
se afla in niciuna din situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.  
Formularele se vor completa daca este cazul si de asociat/ tert sustinator/ subcontractant.  
Nota: 1. in cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor
candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile
competente sau de la entitatile care emit documente de natura celor prevazute de legislatie/ solicitate.2.
Pentru persoanele straine devin aplicabile prevederile art. 181 din legea nr. 99/2016. 1. Licenta de transport
feroviar vizata de catre AFER: In conformitate cu prevederile O.M.T. nr. 535/26.06.2007 privind aprobarea
normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii
serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania, Art. 1, (3), operatorii economici pot efectua
servicii de transport feroviar pe caile ferate din Romania, in interes public si/sau in interes propriu, numai
daca detin, cumulativ, licenta de transport feroviar corespunzatoare tipului de serviciu care urmeaza a fi
efectuat si certificate de siguranta. Se va depune Licenta de transport feroviar vizata de catre AFER si aflata
in termenul de valabilitate pentru serviciile ofertate la momentul prezentarii lor, în copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul”.  
 
2.Certificatele de siguranta partea A si partea B vizate de catre AFER: In conformitate cu prevederile O.M.T.
nr. 535/26.06.2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a
certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania,
Art. 1, (3), operatorii economici pot efectua servicii de transport feroviar pe caile ferate din Romania, in
interes public si/sau in interes propriu, numai daca detin, cumulativ, licenta de transport feroviar
corespunzatoare tipului de serviciu care urmeaza a fi efectuat si certificate de siguranta. Se vor depune
Certificatele de siguranta partea A si partea B vizate de catre AFER si aflate în termenul de valabilitate pentru
serviciile ofertate la momentul prezentarii lor, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.  
 
3. Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear care il autorizeaza pe ofertant sa
transporte materiale radioactive, însotita de Anexa cu prevederile impuse, specifice serviciului ofertat, pentru
realizarea transportului de materiale radioactive, eliberate si vizate de C.N.C.A.N.: In conformitate cu
prevederile Legii nr. 111/10.10.1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul
activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2. lit. c) si art. 8 operatorii de
transport feroviar pot efectua servicii de transport feroviar de materiale radioactive daca detin Autorizatia
pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear care il autorizeaza pe ofertant sa transporte materiale
radioactive (minereu de uraniu). Se va depune Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul
nuclear care il autorizeaza pe ofertant sa transporte materiale radioactive, insotita de Anexa cu prevederile
impuse, specifice serviciului ofertat, pentru realizarea transportului de materiale radioactive, eliberate si
vizate de C.N.C.A.N. si aflate in termenul de valabilitate pentru serviciile ofertate la momentul prezentarii lor,
in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”  
 
Pentru punctele 1, 2 si 3, ofertantii straini vor depune documente echivalente emise din tara de rezidenta.  
 
4. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din
tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre
situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care
fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa
DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv
certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise de tara de
rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe
primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.2.2)  Capacitatea economica si financiara
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Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3)  Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4)  Contracte rezervate
Nu

III.3)  CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1)  Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)  Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)  Tipul procedurii

Licitatie deschisa
IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  Se va organiza o licitatie electronica

Nu
IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu
IV.3.3)  Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.04.2018
00:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.05.2018 16:00

IV.3.5)  Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):  04.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu
VI.2)  CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu
Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  ALTE INFORMATII
1) Potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor
DUAE, in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminare.
DUAE se va depune in SEAP sub semnatura electronica in format .xml sau pdf. DUAE poate fi accesat (in
vederea completarii si depunerii) de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-database/espd/filter
(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro) 2) Toata corespondenta
(solicitari de clarificare, clarificari, etc.) dintre autoritatea contractanta si ofertantii în procedura de achizitie
publica, va fi derulata exclusiv prin intermediul SEAP, în conformitate cu prevederile: Art. 29 alin (1), Art. 69
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alin (1), Art. 108 alin. (3) si Art. 129 alin. (3) HG 394/2016. 3) Toate documentele vor fi semnate de catre
persoana care angajeaza patrimonial societatea sau, daca o astfel de facilitate i-a fost permisa, de o
persoana imputernicita de aceasta. Imputernicirea trebuie sa fie expresa si va fi depusa in original impreuna
cu oferta. 4) Toate documentele vor prezenta numar de inregistrare/data emitere de iesire de la ofertant, vor fi
semnate, stampilate si vor avea inscrise in mod lizibil numele si functia persoanei care semneaza aceste
documente. 5) Daca doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acela?i loc, in vederea
departajarii pentru a fi atins numarul maxim de operatori economici cu care se dore?te a fi incheiat acordul-
cadru, se va utiliza urmatoarea modalitate de departajare, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare
in clasament ocupate de ceilalti ofertanti: a) În cazul în care se constata ca doua sau mai multe oferte clasate
pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea
incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. Aceaste
noi oferte de pret pot fi mai mici sau cel mult egale cu cele depuse initial de ofertantii respectivi. b) În cazul în
care doi sau mai multi ofertanti clasati pe locurile 2 sau 3 au preturi egale, se va aplica aceeasi procedura
prin intermediul SEAP , ca la pct a). Noile propuneri financiare nu pot fi mai mici decat pretul ofertat de catre
operatorul economic clasat pe pozitia superioara (1 sau 2). 6)Toate documentele emise de catre
organisme/autoritati straine, trebuie sa fie însotite obligatoriu de traducere în limba româna. 7)Vor fi declarate
inacceptabile in temeiul art. 143 al. (2) din H.G. nr. 394/2016, ofertele depuse dupa data si ora limita de
depunere a ofertelor mentionate in anuntul de participare sau depuse la alta adresa decat cea solicitata,
adica SEAP. 8)Vor fi declarate inacceptabile in temeiul art. 143 al. (2) litera j) din H.G. nr. 394/2016, ofertele
si documentele care le insotesc daca acestea nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

VI.4)  CAI DE ATAC
VI.4.1)  Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal: 
030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40
218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului – S.A. - Serviciul Legislatie, Contencios Juridic
Adresa postala:  str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010458 , 
Romania , Tel.  +40 213185258 , Email:  bucuresti@cnu.ro , Fax:  +40 213129146 , Adresa internet
(URL):  www.cnu.ro

VI.5)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
04.04.2018 08:58

Inapoi  Detalii procedura  Procese verbale / Declaratii Documentatie, clarificari si decizii


