
Servicii de reparaţii LN4 locomotiva LDE 2100CP
(reparaţii tip RR).

Anunt de participare
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO30855230; Adresa: Strada: Timişoarei, nr. 2, Sector: -, Judet: Hunedoara; Localitatea: Petrosani; Cod NUTS:
RO423 Hunedoara; Cod postal: 332015; Tara: Romania; Persoana de contact: Victor Utu; Telefon: +40 254544312/+40 254236407/+40
254570790; Fax: +40 254544313/+40 254236404/+40 254570481; E-mail: achizitii@cenhd.ro; Adresa internet: (URL) www.cenhd.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) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.6) Activitate principala
Electricitate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Servicii de reparaţii LN4 locomotiva LDE 2100CP  (reparaţii tip RR).
Numar referinta: DG5321/1/24.05.2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
50221000-0 Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Se achizitioneaza servicii de reparaţii LN4 locomotiva LDE 2100CP  (reparaţii tip RR), din dotarea Sucursalei Electrocentrale
Deva, conform nomenclatorului de servicii anexa la documentatia descriptiva nr. 3707/25.04.2018.
Data  limita  pana la  care  operatorii  economici  au dreptul  de a  solicita  clarificari  sau informatii  suplimentare  în  legatura  cu
documentatia de atribuire, este a 15-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr.
99/2016, modificata si
completata de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice.
Termenul-limita în care entitatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor
suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificata si completata de OUG
107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice, este: a 10-a zi dinaintea
datei limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 463687; 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: 50221000-0 Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare: 
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Deva, loc.Mintia, str.Santierului nr. 1,Locul principal de prestare: Sucursala
Electrocentrale Deva, loc.Mintia, str.Santierului nr. 1,

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de reparaţii LN4 locomotiva LDE 2100CP  (reparaţii tip RR), conform documentatiei descriptive si anexe la documentatia
descriptiva.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
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: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

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
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profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Cerinta 1 - Oferantii, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea
99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Prin exceptie de la dispozitiile art 178 alin (1) si (2) un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire daca se afla in
una din situatiile prevazute la art 178 alin (3) si respectiv art 179, alin (2). Prin exceptie de la dispozitiile art. 180 alin (1) lit b) un
operator economic nu este exclus din procedura de atribuire in conformitate cu prevederile art 180 alin (2) din Legea 99/2016.
Modalitatea de indeplinire a 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 urmeaza a fi prezentate la solicitarea
entitatii contractante, actualizate si valabile la momentul prezentarii,  doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi:
- certificate de atestare fiscala care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), valabile la momentul prezentarii
- 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;
- daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la
art. 178 alin (3), art. 179 alin (2), art 180 alin (2) si art 184 din Legea 99/2016.
- alte documente edificatoare dupa caz.
Cerinta 2 - Ofertantii, asociatii, si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea în situatiile potential
generatoare de conflict de interese, asa cum sunt definite la art.73 din Legea nr. 99/2016 alaturi de DUAE pâna la data limita de
depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta nominalizeaza persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante: Stancu Viorel - Director
General, Arvunescu Ioana – Director Economic, Codreanu Nicolae – Director Tehnic Dezvoltare, Chiuzan Cosmin Lucian – Director
Directie Miniera, Niculescu Aurel - Director Directie Energie, Ardelean Nelu – Director Comercial, Borbel Adrian – Inginer Sef
Securitate si Sanatate în Munca, Utu Victor – Sef Serviciu Achizitii, Pigui Christiane- Sef Serviciu Juridic
Cerinta 1 - 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 ce fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire a 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 urmeaza a fi prezentate la solicitarea
entitatii contractante, actualizate si valabile la momentul prezentarii,  doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor si sunt: certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau, in cazul ofertantilor
straini,  documente echivalente emise in tara de rezidenta a ofertantului,  care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional . Documentele se vor prezenta în limba româna sau, însotite de traduceri ale acestora
în limba româna.
Cerinta 2 – Pentru prestarea serviciilor de reparatie tip ”RR” la locomotiva, in conformitate cu prevederile OMT nr 290/2000, privind
admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de
reparare a
infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul – servicii feroviare critice ce se incadreaza in
clasa de risc 1A si Ordinul nr. 17/1988 al MTTC, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina:
2.1 - Autorizatie de furnizor feroviar pentru serviciile de reparatii  locomotive tip LDE 2100 CP, eliberata de catre Autoritatea
Feroviara Romana - AFER , conform cerintelor Directivei nr 2004/94/CE, art. 3 din OMT nr 635/2015 , privind un sistem de certificare
a entitatilor responsabile cu vehiculele feroviare altele decat vagoanele de marfa si art. 5 din OMT 290/2000 privind admiterea
tehnica a  produselor  si/sau serviciilor  destinate utilizarii  in  activitatile  de construire,  modernizare,  intretinere si  reparare a
infrastructurii  feroviare si  a materialului  rulant,  pentru transportul  feroviar  si  cu metroul  (pana la terminarea termenului  de
valabilitate a autorizatiilor emise pana la data intrarii in vigoare a OMT nr.635/2015).
Modalitate de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre ofertanti. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE este prezentarea autorizatiei solicitate.
2.2.- Certificat de omologare tehnica feroviara sau Agrement tehnic feroviar pentru serviciile care fac obiectul documentatiei
descriptive, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER Bucuresti, conform cerintelor Directivei nr 2004/49/CE, art. 3 din
OMT nr.635, privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu vehiculele feroviare altele decat vagoanele de marfa si art.
4 din OMT 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii  in activitatile de construire,
modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul (pana
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la terminarea termenului de valabilitate a autorizatiilor emise pana la data intrarii in vigoare a OMT nr.635/2015).
Modalitate de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre ofertanti. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE este prezentarea agrementului tehnic solicitat.
Documentele justificative mentionate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la
solicitarea entitatii  contractante,  actualizate si  valabile la momentul prezentarii,  doar de catre ofertantul  clasat pe locul I  în
clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Acordul de subcontractare (numai daca este cazul)
Operatorii  economici ce depun oferta vor preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze -
Acordurile de subcontractare (ce trebuie intocmite in concordanta cu oferta si se constituie anexa la contractul sectorial )se vor
prezenta odata cu depunerea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin acordurile de subcontractare urmeaza a fi prezentate la
solicitarea autoritatii contrantante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar ce se va intocmi la finalizarea
evaluarii ofertelor/lot In cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, operatorul economic are obligatia de a prezenta la
incheierea contractului de achizitie publica, contractele incheiate cu subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta (sau
declarati ulterior), astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de
achizitie publica. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie
publica.
2.) Acordul de asociere (numai în cazul în care mai multi operatori economici doresc sa se asocieze cu scopul de a depune oferta
comuna)
Operatorii economici ce depun oferta vor prezenta acord de asociere, daca este cazul. - Acordurile de asociere (ce trebuie intocmite
in concordanta cu oferta si se constituie anexa la contractul sectorial )se vor prezenta odata cu depunerea DUAE de catre operatorii
economici participanti la procedura de atribuire.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin acordurile de asociere urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contrantante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar ce se va intocmi la finalizarea evaluarii
ofertelor.

 
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
Lista si descrierea succinta a regulilor si criteriilor: -

 
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.1.6) Depozite si garantii solicitate
              Valoarea garantiei de participare 4.600 lei  .
Perioada de valabilitate va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la termenul limita de
depunere a ofertei. Modalitati de constituire (ptr.garantii in valuta data echivalentei in lei la cursul BNR la data publicării anunţului
de participare în SEAP):
a) virament bancar, în contul nr. RO63 RNCB 0165 1300 0364 0033 deschis la BCR PETROSANI
b) instrument de garantare, emis conform legii de o societate bancara sau de asigurari în original. Daca documentul este emis de o
banca sau o societate de asigurari din strainatate, se va prezenta si traducerea autorizata (formular  - model scrisoare garantie de
participare);
GP trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate solicitată. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de
garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului,
pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Entitatea contractantă are dreptul de a retine GP, daca ofertantul
se afla intruna din situatiile prevazute la art. 43 (1) din HG 394/2016, ofertantul pierzând astfel suma constituita. Restituirea GP se
face conform prevederilor art. 44 din HG nr.394/2016. Documetul prin care se constituie GP va fi încarcat în SEAP semnat cu
semnătură electronică extinsă.
Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA.
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Modalitatile de constituire sunt:
a) instrument de garantare (în original) emis în condiţiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, ce devine
anexa la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare
se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate. Valabilitatea trebuie sa fie cu cel putin 14 zile mai mare decât durata de îndeplinire a contractului (formular  - model
scrisoare garantie pentru bună execuţie);
b) daca partile convin, se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale – cf. art.46 alin. 3 din HG
394/2016.

 
III.1.7) Principalele conditii de finantare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante care
le reglementeaza
-

 
III.1.8) 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.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: -

 
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
Procedura competitiva cu negociere

 
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.1.6) 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: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 11.07.2018 10:00
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IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
Data: 23.07.2018

 
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: -

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: -
Locul: -

 

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
              În cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor
raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial (art 199 din Legea 99/2016).
În conformitate cu art 187 (1) din Legea 99/2016, informaţiile şi documentele referitoare la capacitatea tehnică şi profesională se va
prezenta şi pentru subcontractanţii propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv.
Operatorii economici participanti la procedura de licitatie deschisa pot invoca sustinerea unui tert numai in ceea ce priveste indeplinirea
criteriilor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, experienta similara, precum si a cerintelor privind motivele de
excludere, sustinerea acordata de respectivul tert neputand depasi 50 % din cerinta respectiva.
Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la
clauzele contractuale obligatorii (ce sunt parte a documentatiei de atribuire). Amendamentele la clauzele contractuale pot fi prezentate si
odata cu depunerea ofertei urmand ca autoritatea contractanta sa aplice corespunzator prevederile art.143 alin.(3) lit b) din HG 394/2016.
Nota:
1. DUAE reprezinta documentul unic de achizitie european furnizat in format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de
Comisia Europeana, constand in declaratia pe proprie raspundere a operatorului economic cu privire la indeplinirea cerintelor de calificare
si selectie. DUAE poate fi accesat la urmatoarele linkuri:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd
2. Entitatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic
a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire sa prezinte documentele justificative prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor  de calificare si  selectie,  in
conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
3. Ptr. vizualizarea Documentatiei de atribuiure încarcata în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program adecvat, disponibil
gratuit pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica.

 
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; 

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1000883/31.05.2018] Pagina 6
Generat la: 05.06.2018 15:28



VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de exercitare a caii de atac (pentru contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala ) sunt cele prevazute la art.
8 din Legea 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul Juridic al CEH SA Petrosani 
Adresa: Str. Timisoara , nr.2; Localitatea: Petrosani (Hunedoara); Cod postal: 332015; Tara: Romania; Telefon: +40 0254506214; Fax: -
E-mail: office@cenhd.ro; Adresa internet: (URL) www.cenhd.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2018

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1000883/31.05.2018] Pagina 7
Generat la: 05.06.2018 15:28


	Anunt de initire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.3) Comunicare
	I.6) Activitate principala

	Sectiunea II: Obiect
	Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1) Titlu
	II.1.2) Cod CPV principal
	II.1.3) Tipul contractului 
	II.1.4) Descrierea succinta
	II.1.5) Valoarea totala estimate
	II.1.6) Informatii privind loturile

	Sectiunea II.2 Descriere
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
	II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia procedurilor deschise)
	II.2.10 Informatii privind variantele
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare


	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
	III.1.2) Situatia economica si financiara
	III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
	III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
	III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
	III.1.6) Depozite si garantii solicitate
	III.1.7) Principalele conditii de finantare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante care le reglementeaza
	III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

	III.2) Conditii referitoare la contract
	III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
	III.2.2) Conditii de executare a contractului
	III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului


	Sectiunea IV: Procedura
	IV.1) Descriere
	IV.1.1) Tipul procedurii
	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
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2) Informatii administrative
	IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
	IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
	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:
	IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
	IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor


	Sectiunea VI: Informatii complementare
	VI.1) Informatii privind periodicitatea
	VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
	VI.3) Informatii suplimentare
	VI.4) Proceduri de contestare
	VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
	VI.4.3) Procedura de contestare
	VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

	VI.5) Data expedierii prezentului anunt



