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  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 427301

 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: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad
Numar invitatie / anunt: 427301 / 17.04.2018
Denumire contract: achizitie si montare aparate de cale pentru tramvaie - 4 buc
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad 
Cod fiscal:  RO 1708600,   Adresa:  ARAD, CALEA VICTORIEI, NR. 35B - 37, Arad,  Telefon:  +40
0257338590,  Fax:  +40 0257338590

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
in SEAP

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: Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
achizitie si montare aparate de cale pentru tramvaie - 4 buc

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

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor
suplimentare in a 2 zi inante de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 107/2017, iar numarul de
zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de
5 zile pentru a achizitia de aparate de cale pentru tramvaie si montarea acestora - 4 buc.

II.1.6)  CPV: 34941600-1 - Macazuri de incrucisare (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Da

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 756,302 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 Garantia pentru Lot I va fi in cuantum de 2100 lei, pentru Lot II va fi in

cuantum de 2100 lei, iar pentru Lot III va fi in cuantum de 3361 lei. Garantia
de participare nu poate sa fie constituita de catre subcontractanti.Perioada
de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la termenul limita de
depunere a ofertelor; Perioada de valabilitate a garantiei de participare
trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei; În cazul extinderii
perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de
participare va fi prelungita în mod corespunzator, în caz contrar se considera
ca ofertantul si-a retras oferta.Forma de constituire a garantiei de
participare: - prin virament în contul SC COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC SA, deschis la BRD-GSG sucursala Arad, nr. cont
RO90BRDE020SV02169100200, sau - printr-un instrument de garantare
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emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de
asigurari;sau Ordinul de plata/instrumentul de garantare/chitanta prin care s-
a achitat garantia de participare se ataseaza în SEAP Dovada constituirii
garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu cu pana la
data limita de depunere a ofertelor, Formularul nr. 4.

Garantie de buna executie

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din pretul contractului
fara TVA; Modul de constituire a garantiei de buna executie poate fi prin: -
prin virament în contul SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA,
deschis la BRD-GSG sucursala Arad, nr. cont
RO90BRDE020SV02169100200, sau - printr-un instrument de garantare
emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari; Ofertantul câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna
executie în termen de maxim 3 zile lucratoare de la semnarea contractului.
În cazul ofertantului câstigator, garantia de participare se va restitui dupa
constituirea garantiei de buna executie. Autoritatea contractanta are dreptul
de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care
contractantul nu isi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea
contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizând
obligatiile care nu au fost respectate.

 
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: -ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.
177,178 si 180 din Legea 99/2016. 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. -
declaratie privind incadrarea/neincadrarea in situatiile prevazute de art. 71 si 73 din Legea nr 99/2016. Se va
prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert
sustinator) Legat de conflictul de interese, respectiv încadrarea/neincadrarea în prevederile art. 71 si 73 din Legea
nr 99/2016, nominalizam toate persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce
priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza
documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul
aferent procedurii, necesar finantarii contractului de furnizare Aparate de cale pentru tramvaie: - Jur. GODJA
CLAUDIU – director general - Ec. MATEUT ANGELICA –contabil sef - Ing. BALTA CATALIN - presedinte comisie
evaluare - d-na GROZA SORINA - membru reprezentant Primaria Municipiului Arad - Ing. BACIU ROMEO -
membru comisie de evaluare - Ec. HORNEA PETRISOR - membru comisie de evaluare - MOTIU DUMITRU -
membru comisie de evaluare - Ec. NUTIU CARMEN – membru comisia de evaluare - WESSER FRANCISC
ALEXANDRU - membru comisia de evaluare - Ing. CIOBOTARU DANA – membru de rezerva - Ing. OPREA LIVIU
- membru de rezerva - Ing. CIOBANCA RODICA - membru de rezerva 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.
Documentele justificative care se pot prezenta la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pot fi: 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. 2. cazier 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. dupa caz, documentatia 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 achizitiile sectoriale. 4. alte documente edificatoare, dupa caz. 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. -operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Certificatul
Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sa contina informatii valabile/reale la data prezentei
sau un document echivalent pentru ofertatii straini. Modalitatea de indeplinire a cerintei - completarea DUAE,
urmand ca documentul justificativ, (Certificatul constatator) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis
in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar
operatorului clasat pe primul loc potential castigator.
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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: 03.05.2018 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: Fonduri bugetare 
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 17.04.2018 14:33

Inapoi  Detalii procedura


