
Furnizare de bunuri AUTOSPECIALA DE STINGERE A
INCENDIILOR

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Orasul Seini 
Cod de identificare fiscala: 3627765; Adresa: Strada: Piata Unirii, nr. 16; Localitatea: Seini; Cod NUTS: RO114 Maramures; Cod postal:
435400; Tara: Romania; Persoana de contact:  GABRIELA FLORICA TULBURE; Telefon: +40 262491090; Fax: +40 262491000; E-mail:
primariaseini@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.seini.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
Agentie/birou regional sau local

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Furnizare de bunuri AUTOSPECIALA DE STINGERE A INCENDIILOR
Numar referinta: 3627765/2021/3

 
II.1.2) Cod CPV principal
34144213-4 Vehicule de stingere a incendiilor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Furnizare de bunuri AUTOSPECIALA DE STINGERE A INCENDIILOR, 1 bucata, in cadrul proiectului CODE VDIC - Dezvoltarea
Comună a Capacității Voluntare de Intervenție în caz de Dezastre. Anul de fabricaţie al vehiculului să fie minim 2010, Culoarea
caroseriei: Rosu, Numar de locuri: 2+5, 6 pasageri + sofer, Carburant – Motorina, Turbo Diesel/6 cilindri in linie etc. Detaliile privind
caracteristicele si dotarile inclusive gradul de echipare se regasesc in caietul de sarcini la cap. 3.4.1.
Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentația de atribuire până la termenul de 9 zile înainte de data limită
de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu cel puțin 6 zile înainte de data limita de
depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 456626,49; 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
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Cod CPV principal: 34144213-4 Vehicule de stingere a incendiilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare: 
UAT SEINI, Piata Unirii, nr. 16, judet MMUAT SEINI, Piata Unirii, nr. 16, judet MM

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare de bunuri AUTOSPECIALA DE STINGERE A INCENDIILOR, 1 bucata, in cadrul proiectului CODE VDIC - Dezvoltarea Comună
a Capacității Voluntare de Intervenție în caz de Dezastre. Anul de fabricaţie al vehiculului să fie minim 2010, Culoarea caroseriei:
Rosu,  Numar de locuri:  2+5,  6  pasageri  + sofer,  Carburant  –  Motorina,  Turbo Diesel/6  cilindri  in  linie  etc.  Detaliile  privind
caracteristicele si dotarile inclusive gradul de echipare se regasesc in caietul de sarcini la cap. 3.4.1.

 
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: Da
Identificarea proiectului: Programul ENI CBC Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, 2014 – 2020 si bugetul local UAT Seini;
denumire proiect: CODE VDIC - Dezvoltarea Comună a Capacității Voluntare de Intervenție în caz de Dezastre.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera

 

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: 
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la Art. 164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele
justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, de catre de catre operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, in conformitate cu
prevederile Art. 196 din Legea 98/2016;
Aceste documente sant:
•   Certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (Buget local, Buget de stat) la sediul social, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria
răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;
•   Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic (asa cum rezulta din Certificatul constatator emis de ONRC/Actul constitutiv) cat si a celor ce au
putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia,;
•   Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la Art.
166 alin. (2), Art. 167 alin. (2) si Art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
•   în cazul operatorilor economici străini sunt aplicabile prevederile art.168 alin.(1)-(3) din Legea nr.98/2016.
•   Cerinta nr. 2:
Prezentarea Declaratiei privind neîncadrarea în prevederile Art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formular nr. 11 -
Evitarea conflictului de interese);
Se va completa si prezenta Formular nr. 11 - Evitarea conflictului de interese de catre ofertanti, ofertantii asociati, subcontractorii sau
terti sustinatori (dupa caz) în conformitate cu prevederile Art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, odata cu DUAE de toti
participantii la procedura.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de
servicii auxiliare achizitiei, precum si datele de identificare ale acestora, prevazute la Art. 59 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice, sunt: Primar    Tulbure Gabriela Florica, Viceprimar   Bodea Octavian Iosif, Consilier local   Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan,
Consilier local   Andreescu Silvia Maria, Consilier local   Baltos Marius, Consilier local   Bud Vasile, Consilier local   Cicioc Claudia
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Lenuta, Consilier local   Filipas Lucia Daniela, Consilier local   Micle Vasile Ovidiu, Consilier local   Muresan Nicolae, Consilier local
Pop Mihai Cosmin, Consilier local   Pop Sorin Marcel, Consilier local   Szollosy Nicoleta Monica, Consilier local   Tepfenhardt Agota,
Consilier local   Pop Alina, Consilier local   Golondzac Vasile; Secretar General Sasca Ovidiu; Consilier Juridic   Danci Gabriela; Sef
Serviciu Economic   Sabau Ramona; Administrator Public   Barbul Vasile Marcel;  Arhitect Sef   Bogdan Raul Florin; Inspector
economic  Trif Liliana; Inspector economic   Ticus Delia Lavinia; Inspector Resurse Umane Filipas Calin; Sef Statia Biogaz Salavastru
Ilie; Sef SVSU Istrate Calin; Sef SCUP Patovan Vasile Nicolae Florin; Inspector specialitate Serv. Economic Lohan Alisa; Sef Birou
Administratie si Agricol Szilagy Stefan.
NOTĂ: Depunerea DUAE, se face odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) si obligatoriu alaturi de
Acordul de asociere, Angajamentele tertilor si Acordurile de subcontractare (dupa caz).
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în 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 îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,
cerinţa ce se aplică inclusiv pentru asociati, subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care vor completa informaţiile aferente situaţiei lor
la nivelul unui DUAE distinct. În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate
pentru partea din contract pe care o indeplineste. Ofertantul, subcontractorii/tertii sustinatori si/sau asociatii (in cazul unei asocieri)
trebuie sa fie autorizati pentru executia de lucrari care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie. Acest lucru trebuie sa se
regaseasca in cadrul Certificatului constatator ORC, unde capacitatea de exercitare profesionala trebuie sa fie OBLIGATORIU
autorizata conform prevederilor Art.15 din. Legea nr. 359/2004 si sa aiba OBLIGATORIU corespondent in codul CAEN (cu lucrarile ce
urmeaza a fi executate) cu obiectul contractului.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sant urmatoarele:
I.   Pentru persoane juridice romane: 1. Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al
judetului unde firma isi are sediul, privind date de identificare ale societatii;  filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori;
reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN) etc.
II.   Pentru persoane juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
o forma de inregistrare ca persoana juridica; actionari/asociati; obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a
realiza lucrarile solicitate prin prezenta documentatie de atribuire: administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea;
capitalul social; filiale/sucursale/puncte de lucru; durata societatii; insotite de traduceri autorizate in limba romana. Documentele
urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. La momentul prezentarii acestora, acestea trebuie sa cuprinda informatii reale/actuale.

 
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.) Proportia de subcontractare
CERINTA 1: INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta
comuna, fara a fi obligati insa sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea
sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata  castigatoare  si  numai  daca  o  astfel  de  masura reprezinta o
conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
CERINTA 2: INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI: Operatorul economic poate invoca sustinerea unui tert/unor terti în ceea ce
priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu
informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. În
cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata va
prezenta  un  angajament  ferm  de  sustinere  în  acest  sens,  din  partea  tertului/tertilor.  În  cazul  în  care  sustinerea  tertului
sustinator/tertilor sustinatori vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul va asigura autoritatii
contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta.
CERINTA 3:  INFORMATII  PRIVIND SUBCONTRACTANTII:  Autoritatea contractanta solicita  ofertantului  sa precizeze în oferta
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi; Autoritatea
contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la Art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, în legatura cu
subcontractantii propusi, prin analizarea DUAE-ului depus de catre acestia, in baza prevederilor Art. 191 – Art. 193 din Legea nr.
98/2016; În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor Art. 171 din
Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu
care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. Cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o
parte/parti din contract, DUAE-ul depus de catre acesta, include obligatoriu si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. -
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CERINTA 1: INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA: In 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 autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru. In cazul asocierii, se va depune si Formularul nr. 2 – Acordul de asociere; Acest formular se va
depune obligatoriu odata cu oferta si DUAE de catre toti ofertantii.
CERINTA 2: INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI: . Tertul/tertii care asigura sustinerea trebuie sa nu se încadreze în motivele
de excludere prevazute la Art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
6. În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala
invocând sustinerea unui tert, DUAE-ul depus de acesta va include obligatoriu si informatiile cu privire la tertul sustinator. In cazul
sustinerii, se va depune si Formularul nr. 3 – Angajamentul ferm de sustinere; Acest formular se va depune obligatoriu odata cu
oferta  si  DUAE de catre  toti  ofertantii.  Deasemenea conform prevederilor  Art.182 alin.  (4)  din  Legea nr.98/2016,  odata  cu
Angajamentul ferm de sustinere, oferta si DUAE, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tertul
sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente
care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
CERINTA 3: INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII: În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o
parte/parti din contract, DUAE-ul depus de catre acesta, include obligatoriu si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
Avand in vedere prevederile Art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii  îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul
introducerii  acestora în contractul de achizitie publica,  obligatoriu optiunea de a fi  sau nu platiti  direct de catre autoritatea
contractanta. In acest sens ofertantii vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora,
partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum
si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect, conform Art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016. Se va depune si completa
in acest sens Formularul nr. 4 – Acord de subcontractare. Acest formular se va depune obligatoriu odata cu oferta si DUAE de catre
toti ofertantii

 

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: 03.12.2021 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: 03.04.2022
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2021; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
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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
              Operatorii  economici  pot  accesa  DUAE in  vederea  completarii  la  urmatorul  link:  https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter
 
Criteriul de atribuire a contractului este “prețul cel mai scăzut”.
 
Stabilirea ofertei  câştigătoare se va realiza numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile,  fără să fie
cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii
economici participanţi la procedura de atribuire.
 
În situaţia în care două sau mai multe oferte care se clasează pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări
prin intermediul S.E.A.P., în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preţuri.
Deoarece procedura este online corespondenţa cu ofertanţii va avea loc prin intermediul S.E.A.P., ataşat la invitația de participare atât
eventualele solicitări de clarificări, cât şi răspunsul ofertantului. Pentru deschiderea fişierelor postate în S.E.A.P. cu semnătură electronică,
utilizaţi programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnătura electronică şi permite vizualizarea documentelor
semnate electronic.
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de
lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile
furnizorilor de semnatura electronica);
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-
licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere
termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160 - 161 din Legea nr. 98/2016.
 In conformitate cu art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ”Orice operator economic interesat are dreptul de a
solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire". In baza alin. (3) ale acelorasi articole, ”Autoritatea
contractanta are obligatia de a publica raspunsurile insotite de intrebarile aferente la adresa de internet la care sunt disponibile
documentele achizitiei, indicata potrivit dispoziţiilor art. 150 alin. (2)/art. 160 alin. (3), luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea
operatorului economic care a solicitat clarificarile sau informatiile suplimentare respective."
Fata de cele de mai sus se vor respecta prevederile notificării ANAP nr. 247/06.09.2016 (transmisa si operatorilor economici sub nr.
253/06.09.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de
atribuire/raspunsurile formulate in cazul desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie.
In urma finalizarii fiecăreia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta comunica fiecărui ofertant ce a fost respins motivele care au
stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV,
Sectiunea a 13–a din Legea nr. 98/2016/ Capitolului V. Orice COMUNICARE, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt
transmise in scris, PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE COMUNICARE sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.
! Se va avea in vedere incarcarea tuturor documentelor aferente documentatiei transmise, semnate cu semnatura electronica extinsa,
bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
! Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare,
se  vor  indica  in  cuprinsul  ofertei  depuse  acele  informatii  din  propunerea  tehnica  si  din  propunerea  financiara  considerate  a  fi
confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv,  dezvaluirea acestor
informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea
intelectuala.

 
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
-
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VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016 cu modificarile si completarile la zi

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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2021
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