
Motorina
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
METROREX S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO 13863739; Adresa: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38, Sector: -, Judet: Bucuresti; Localitatea: Bucuresti; Cod
NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal: 010873; Tara: Romania; Persoana de contact: Constantin Mustatea; Telefon: +40 0213193670-5600;
Fax:  +40  0213125149;  E-mail:  cristian.stefan@metrorex.ro;  Adresa  internet:  (URL)  www.metrorex.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.6) Activitate principala
Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Motorina
Numar referinta: M.03.01.01/331/26.03.2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
09134200-9 Motorina (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Achizitia de motorină, conform specificatiilor din Caietul de sarcini.
Entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificare în a 5-a zi dinainte de data limită de depunere a ofertelor.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor
Zile: 10 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1800000; 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) 

 
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: 09134200-9 Motorina (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare: 
Bucureşti, Depoul Exploatare TEMBucureşti, Depoul Exploatare TEM
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitia de motorină, conform specificatiilor din Caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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

 

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: 
Cerinţa nr. 1 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 177, art. 178 alin. (1) şi (2)  şi art. 180 din Legea nr. 99/2016 cu
modificările şi completările ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se completează DUAE de
către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, cu informaţiile aferente situaţiei acestora. Acest document va fi
completat de fiecare Ofertant / Ofertant asociat / Subcontractanţi propuşi / Terţ Susţinători.
Ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile  fac dovada neîncadrării în
situaţiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea entităţii contractante, de regulă a următoarelor informaţii şi documente:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
- cazierul judiciar al operatorului economic şi 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, aşa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
 - după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179
alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 cu modificările şi completările ulterioare privind achiziţiile publice;
 - alte documente edificatoare, după caz.
Atenţionări speciale:
•   Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/sucontractant/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabilă;
•   Odată cu depunerea ofertei și a DUAE, ofertantul are obligația depunerii angajamentului ferm al terțului susținator din care
rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de
asociere.
Ofertanţii persoane juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorităţi competente din ţara în care
aceştia sunt rezidenţi, prin care să dovedească îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor / taxelor / contribuţiilor către bugetul
de stat şi bugetul local, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la primul
alineat sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificările şi
completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere a ofertantului sau, în cazul în care în ţara respectivă nu
există prevederi legale privind declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi
administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
În cazul persoanelor juridice străine documentele vor fi însoţite de o traducere legalizată / autorizată în limba română.
Ofertanţii pot ridica certificatele şi pot obţine informaţii cu privire la impozite şi taxe către bugetul de stat consolidat / bugetul local
de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi respectiv de la Primăriile de care aparţin.
Cerinţa nr.  2 – În scopul efectuării  verificărilor prevăzute la art.  71,  art.  72 şi  art.  73 din legea nr.  99/2016 cu modificările şi
completările ulterioare, se va prezenta declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 litera d)
şi e) din legea nr. 99/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:
se completează DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, cu informaţiile aferente.
Declaraţia va fi completată de fiecare Ofertant / Ofertant asociat / Subcontractant / Terţ susţinător.
Persoanele care deţin funcţii de decizie la nivelul METROREX S.A., corespunzător organizării prezentei proceduri, sunt următoarele:
1.   Director General – ing. Dumitru Șodolescu
2.   Director Economic – ec. Angela Leancă
3.   Director Investiţii si Achiziţii Publice – ing. Constantin Mustăţea
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4.   Director Infrastructură – ing. Gabriel Mocanu
5.   Director Exploatare – ing. Liviu Dinu
6.   Şef Serviciu Achiziţii Publice – ing. Emilia Săbău
7.   Şef Serviciu Urmarire Contracte Exploatare – ing. Ramona Carmen Paveliu
8.   Şef Birou Achiziţii Produse – ing. Emil Şerbanescu
9.   Biroul Achiziţii Produse – exp. a.p. Ştefan Cristian Adrian
10.   Şef Birou Contractare – cons. jr. Valentina Icleanu
11.   Biroul Contractare – cons. jr. Ion Viorel Alexandru
12.   Compartiment Consultanţă şi Avizare Juridică  I.A.P. – cons. jur. Eduard Safciu
13.   Biroul Control Financiar Preventiv – ec.  Angela Popoviciu
Cerinţa 1 – Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de
rezidenţă. Pentru îndeplinirea cerinţei privind înregistrarea, operatorii economici participanţi vor completa DUAE cu informaţiile
aferente situaţiei acestora. La solicitarea entităţii contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate
prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către ofertanţii clasati pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de
atribuire.  
Cerinţa 1a – Pentru persoane juridice române – Se solicită prezentarea Certificatului  constatator emis de Oficiul  Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sau Tribunalul teritorial din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura
actionarilor, reprezentantii legali, obiectul de activitate principal si obiectele de activitate secundare autorizate, situatia juridica a
societatii, etc..
Cerinţa 1b – Pentru persoane juridice străine – Operatorii  economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o
forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care
este stabilit operatorul economic.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
Note:
1.    Documentele  prezentate  trebuie  să  menţioneze:  datele  de  identificare,  acţionarii  /  asociaţii,  organele  de  conducere,
administratorii, cotele de participare. Informaţiile cuprinse în Certificatul Constatator trebuie sa fie reale / actuale la data la care
acestea sunt prezentate.
2.    În  cazul  unei  asocieri,  fiecare  asociat  este  obligat  să  prezinte  aceste  documente pentru  partea  din  contract  pe care  o
îndeplineşte, inclusiv pentru subcontractanţii/terţii susţinători declaraţi.

 
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.) Informaţii privind subcontractanţii
Ofertantii vor prezenta, daca este cazul, o declaratie cu precizarea părţii / părţilor din contract pe care intenţionează să o / le
subcontracteze, cu nominalizarea fiecărui subcontractant, a părţii / părţilor şi valorii aferente acesteia/ acestora, precum şi acordul
acestora. - Pentru îndeplinirea cerinţei, operatorii economici participanţi vor completa DUAE cu informaţiile aferente situaţiei
acestora. Odată cu depunerea DUAE, ofertanţii vor prezenta acordul de subcontractare până la data limita a depunerii ofertelor.
Documentele justificative care probează cele asumate în acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertanţilor declaraţi
câştigători la solicitarea entităţii contractante.

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

 
III.1.6) Depozite si garantii solicitate
              Cuantumul garanţiei de participare este: 18.000,00 lei
1.   Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de
zile de la data limită de primire a ofertelor.
2.   Garanția de participare se va prezenta entităţii contractante conform art. 42 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.
394/2016, cu modificările şi completările ulterioare,  în SEAP, în format electronic, semnată cu semnătura electronică, până la data
limita stabilită pentru depunerea ofertelor, conform anunţului / invitaţiei de participare.
3.   Garanţia pentru participare se poate constitui prin virament bancar (în contul RO87 BPOS 7040 2775 727R ON02 deschis la
BANCPOST - PALAT CFR, sector 1 sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o
societate de asigurări (se va transmite în SEAP în format electronic, semnat cu semnătură electronică, până la data limită stabilită
pentru depunerea ofertelor, prevăzută în anunţul de participare). Acesta trebuie să prevadă în mod expres dreptul achizitorului de a
reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare din următoarele situaţii:
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a)   îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b)   oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.
4.   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.
5.   Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă.
6.   În cazul unei asocieri, instrumentul de garantare trebuie să nominalizeze toţi membrii asocierii.
Echivalenţa pentru o garanţie de participare depusă în altă valută se va face la cursul comunicat de BNR cu 5 zile anterior datei
limită depunere a ofertelor.
1.   1. Promitenţii-furnizori semnatari ai acordului-cadru de achiziţie au obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a cărei
v a l o a r e  v a  f i  d e  7 %  d i n  p r e ţ u l  f ă r ă  T V A  a l  f i e c ă r u i  c o n t r a c t  s u b s e c v e n t .
                              
2.   Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în conformitate cu prevederile art. 45, 46, din H.G. nr. 394/2016 cu
modificările şi completările ulterioare.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 25.06.2018 15:00

 
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: 25.10.2018
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2018; 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
              Ofert va depune oferta însotita de gar de particip si de docum sau de DUAE. Entit contrac accepta la momentul depunerii
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ofertelor DUAE, care consta într-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara în locul certif eliberate de catre
autorit publice sau de catre terti care confirma ca oper ec în cauza îndepl urm conditii: a) nu se afla în niciuna din situatiile de excludere
mentionate la art. 177,178,180 din Legea nr.99/2016, b) îndepl criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entit contrac.
În cazul în care oper ec intent sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si inform solicitate cu privire la subcontractanti.
Entit contrac poate solicita ofert sa depuna toate sau o parte dintre docum justificative ca dovada a informa cuprinse în DUAE, în orice
moment pe durata desfas unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfas corespunz a procedurii.
Înainte de atrib contr, entit contrac solicita ofertant clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea crit de atrib, sa prezinte fara întârziere
docum justif actualizate prin care sa demons îndepl tuturor crit de calificare, în conf cu inform cuprinse în DUAE. DUAE este atasat la
anuntul de par împreuna cu celelalte docum ale achizitiei si poate fi accesat în vederea compl de catre op ec interesati la urmatorul link:
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
La compararea ofertelor se va tine cont de pretul total ofertat, exprimat în lei,  fara TVA, coresp cantitatii  maxime estimate pentru
acordulcadru. În cazul în care, în urma stabilirii clasam final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau
mai multe oferte cu acelasi pret, entit contrac va solicita clarificari, prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre oper ec
respectivi de documente care contin noi preturi.
În cazul unei asocieri, oferta trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere. Prin acordul de asociere se va mentiona ca toti asociatii
îsi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni
de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru executia contractului, inclusiv
platile.  Întelegerea trebuie  sa  stipuleze,  de asemenea,  ca  toti  asociatii  sunt  obligati  sa  ramâna în  asociere  pe întreaga durata  a
contractului. Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie
prin care se obliga ca în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat
va fi prezentat achizitorului, în original, înainte de data semnarii contractului. Modelul Acordului de asociere este prezentat în Sectiunea
Formulare.
Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri:
a)   Sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor în cauza;
b)   Sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii
ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat.
Solicit de clarif refer la prezenta docum, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sect “Întrebari” din cadrul proced de atrib derulate prin
mij elec, iar raspunsurile vor fi publ în SEAP la Sect “Documentatie si Clarificari” din cadrul anunt de particip, entit contr urmând sa nu dea
curs solicit adresate prin alta modali de com decât cea stabilita prin docum. Prin urmare, pentru transm solicit de clarif în legatura cu
documentatia, oper ec trebuie sa se înregistreze în SEAP.
Atrib contractelor subs se va face cu reluarea competi?iei conform, cap 15 – Reluarea competi?iei, din modelul de Acord-cadru, elem care
face obiectul reofertarii fiind pretul ofertei.

 
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: 
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
METROREX S.A., Serviciul Contencios 
Adresa:  B-dul  Dinicu  Golescu,  nr.  38,  Sector  1;  Localitatea:  Bucuresti;  Cod  postal:  010873;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40
0213193601/5389; Fax: +40 0213125149; E-mail: -Adresa internet: (URL) -

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.06.2018
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