
Instalatii de incalzire cu centrale termice electrice
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
UNITATEA MILITARA 02133 
Cod de identificare fiscala: R 13749875; Adresa: Strada: Fulgerului, nr. 1; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal:
900218; Tara: Romania; Persoana de contact: Bogdan Grama; Telefon: +40 241513059/+40 0241651040; Fax: +40 0241513065; E-mail:
achizitii@dhmfn.ro; hidro@dhmfn.ro; Adresa internet: (URL) www.dhmfn.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.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

 
I.5) Activitate principala
Aparare

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Instalatii de incalzire cu centrale termice electrice
Numar referinta: 13749875_2020_PAAPD1138221

 
II.1.2) Cod CPV principal
39715000-7 Dispozitive de incalzire a apei si incalzire centrala; echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Contracte de achiziție publică furnizare produse conform Specificație tehnică anexată.
   Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informații privind Documentația de atribuire primite în maxim
3 zile de la primirea acestora, cel târziu până în a 3-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Număr zile până la
care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor zile: 6.
    Specificația tehnică anexată face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora
se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 
    În cadrul acestei proceduri Unitatea Militară 02133 Constanţa îndeplineşte rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în
cadrul Contractului.
 
   Pentru îndeplinirea scopului Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din aceasta şi nespecificată
explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta
trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii  obiectului  procedurii.  Aceste condiţii  sunt comune pentru toate secţiunile
Documentației de atribuire.
    Clarificările ulterioare de pe SEAP, respectiv modificările şi completările apărute în urma acestora vor face parte integrantă din
prezenta Documentație de atribuire.
   Ofertantul poate executa vizite de documentare şi edificare în locațiile nominalizate pentru instalarea produselor, în vederea
stabilirii  concrete  a  materialelor  și  necesarului  de  manoperă  pentru  îndeplinirea  contractelor  în  perioada de la  publicarea
documentaţiei pe SEAP până la expirarea termenului de primire a ofertelor, cu transmiterea prealabilă a unei cereri (cu minim 24 h
inainte de data planificată) care să conţină datele de identificare ale participanţilor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
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Valoarea fara TVA: 196918; 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: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 2

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 LOT 1 Contract de achiziție publică - Instalaţie de încălzire cu centrală termică electrică 12 kw - 9 cpl.

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39715000-7 Dispozitive de incalzire a apei si incalzire centrala; echipament pentru instalatii de apa si canalizare
(Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
La punctele de lucru ale Autoritatii contractante mentionate mai josLa punctele de lucru ale Autoritatii contractante mentionate mai
jos

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Unitatea Militară 02133 Constanţa intenţionează derularea unei proceduri de achiziţie publică în vederea atribuirii prin procedura
simplificată a unui Contract de furnizare Instalaţie de încălzire cu centrală termică electrică 12 kw - 9 cpl. – Lot nr. 1, având ca obiect
furnizarea echipamentelor specificate și punerea acestora în funcțiune la punctele de lucru ale autorității contractante, în cazărmile:
   - Cazarma 3546 Năvodari Far Roşu Midia,
   - Cazarma 3546 Năvodari Far Verde Midia,
   - Cazarma 832 Mihai Viteazu, Far Aterizare Gura Portiței,
   - Cazarma 3481 Mangalia Far Roşu,
   - Cazarma 3481 Mangalia Far Verde,
   - Cazarma 2295 Mangalia Far Aterizare,
   - Cazarma 3482 Corbu Far Aterizare Midia,
   - Cazarma 3480 Constanţa Far Verde,
   - Cazarma 3480 Constanţa Far Roşu.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 131364; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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

 
II.2.1) Titlu 
2 LOT 2 Contract de achiziție publică - Instalaţie de încălzire cu centrală termică electrică 24 kw – 3 cpl.

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39715000-7 Dispozitive de incalzire a apei si incalzire centrala; echipament pentru instalatii de apa si canalizare
(Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
La punctele de lucru ale autoritatii contractante mentionate mai josLa punctele de lucru ale autoritatii contractante mentionate mai
jos

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Unitatea Militară 02133 Constanţa intenţionează derularea unei proceduri de achiziţie publică în vederea atribuirii prin procedura
simplificată a unui Contract de furnizare Instalaţie de încălzire cu centrală termică electrică 24 kw - 3 cpl. – Lot nr. 2, având ca obiect
furnizarea echipamentelor specificate și punerea acestora în funcțiune la punctele de lucru ale autorității contractante, în cazărmile:
   - Cazarma 708 Tuzla,
   - Cazarma 2296 Sfântu Gheorghe,
   - Cazarma 3348 Sulina.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 65554; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: 
Cerința nr.1.
   Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.
98/2016.
Modalitatea de îndeplinire:
   Odată cu oferta, operatorii economici participanți au obligația să completeze și să prezinte:
- DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 – inclusiv pentru asociați/terți susținători și subcontractanți, dacă
este cazul;
- angajamentul ferm al terțului suținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, dacă este cazul;
- acordul de subcontractare și/sau de asociere, dacă este cazul – Formular nr. 2;
   Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate în DUAE se vor prezenta la solicitarea autorității contractante
doar de către ofertanţii clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:
-   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
-   cazierul judiciar al operatorului economic și 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, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
-   după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
-   alte documente edificatoare, după caz.
   În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/asociatul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit
documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167,
autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există
prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități
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administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
 
Cerința nr.2.
   Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de
atribuire sunt: Vatu Nicolae – comandant, Grecu Sorin – locţiitor, Bujor Gheorghe – şef de stat major, Popa Ramona – consilier
juridic; Ciobănuc Ionuț – contabil şef; Lucaci Mihaela – contabil, Comisia de evaluare: preşedinte Drimuş Mihai, membri: Grama
Bogdan, Pîntea Adrian, Sinca Cristian Gabriel, Cudalb Silviu, Membri de rezerva: Constantin Valentin, Enan Eihan.
Modalitatea de îndeplinire:
   Personalul Autorităţii contractante are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016
privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.
   Operatorul economic ofertant/asociatul/terțul susținător/subcontractantul va depune declarația privind conflictul de interese,
conform art.60 din Legea 98/2016 – Formularul nr. 1.
Cerința nr.1.
   Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv
pentru asociați/terți susținători/subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea de îndeplinire:
   Se va completa DUAE de către operatorii economici/asociați/terți susținători/subcontractanți participanți la procedura de atribuire
a contractului de achiziție publică cu informațiile aferente situației lor,  informații  solicitate de către autoritatea contractantă
referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.
   Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de
ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic,  urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității
contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul  loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
   Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. 
   În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.
   În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comună, fiecare membru din grup trebuie să dovedească că pentru
partea din contract pe care o realizează are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.  
   În cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine se vor prezenta documentele edificatoare care să dovedească o formă de
înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartemență din punct de vedere profesional, în conformitate cu
prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Obiectul
contractului trebuie să aibă corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. 
   Informațiile cuprinse în aceste documente trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora.

 
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.) Loturile: 1,2
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani, număr de ani care va fi calculat prin raportare la data limită de depunere a
ofertelor,  stabilită inițial,  chiar dacă ulterior inițierii  procedurii  autoritatea contractantă va decala această dată, au îndeplinit
contracte similare în valoare cumulată de cel puțin:
-   131.364,00  lei pentru lotul 1 Instalaţie de încălzire cu centrală termică electrică 12 kw – 9 cpl
-   65.554,00 lei pentru lotul 2 Instalaţie de încălzire cu centrală termică electrică 24 kw – 3 cpl
la nivelul unuia sau mai multor contracte.
   Prin contracte similare se înțelege furnizare de echipamente similare.
   Pentru echivalenţă se va ţine cont de cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.
   Pentru anul 2019 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR din ziua publicării anunţului de participare. - Se va
completa DUAE de către operatorii economici/asociați/terți susținători/subcontractanți participanți la procedura de atribuire cu
informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contracte executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității
contractante.
   Asociații/terții susținători/subcontractanții vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. Odată cu
DUAE ofertanții vor depune acordul de asociere, subcontractare și/sau angajament.
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   La  nivelul  DUAE  trebuie  precizate  informații  cum ar  fi:  numărul  și  data  contractului  invocat  drept  experiență  similară,
tipul/categoriile de servicii, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.
   Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul
loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
-   procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea,
perioada și locul livrării;
-   recomandări care precizează dacă contractele au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au
fost duse la bun sfârşit;
-   alte documente echivalente.

 

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: 18.05.2020 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: 18.08.2020
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.05.2020; 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
-

 
VI.4) Proceduri de contestare
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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: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2020
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