
Furnizare de bunuri AUTOSPECIALA DE STINGERE A
INCENDIILOR

 
 

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

 
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. Actuala procedura a contractului de furnizare este o reluare a unei proceduri anterioare ca urmare anularii.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 456626,49
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34144213-4 Vehicule de stingere a incendiilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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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.

 

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.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Furnizare de bunuri AUTOSPECIALA DE STINGERE A INCENDIILOR
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
14247 / 28.12.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TAS AUTOMOBILE S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO18418457; Adresa: Strada DN E81, Nr. 23B; Localitatea: Hereclean; Cod NUTS: RO116 Salaj; Cod postal:
457165; Tara: Romania; Telefon: +40 742567845; Fax: -E-mail: dan@tasautomobile.ro , office@tasautomobile.ro; Adresa internet:
(URL) -Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 456626,49
Valoarea totala a contractului/lotului: 456626,49
Moneda: RON
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V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

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.
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

 
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: 
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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.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.12.2021
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