RO EN

INREGISTRARE

ACCES IN SISTEM

Anunt de participare (utilitati) numarul 165782/03.02.2016

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind
evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.
Numar anunt: 165782 / 03.02.2016
Denumire contract: Servicii de mentenanta turboagregat tip LM 6000 PF DLE Sprint
Stare procedura: In desfasurare

Planuri anuale de achizitii publice
An
Denumire plan

Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.
Adresa postala: Str. Jean Calvin, nr.5, jud. Bihor , Localitatea: Oradea , Cod postal: 410210 ,
Romania , Punct(e) de contact: Biroul Achizitii , Tel. +40 359409511 , In atentia: Bar Sorin - Biroul
Achizitii , Email: bti@termoficareoradea.ro, licitatii@termoficareoradea.ro , Fax: +40 259467762 ,
Adresa internet (URL): http://termoficareoradea.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV
DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE
DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)
societate comerciala care desfasoara activitati relevante
Activitate (activitati)
- Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)

DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de mentenanta turboagregat tip LM 6000 PF DLE Sprint
II.1.2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Centrala noua de producere energie electrica ?i termica în cogenerare, din
Oradea, ?os. Bor?ului, nr. 23/B, jude?ul Bihor.
Codul NUTS: RO111 - Bihor

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia serviciilor de mentenanta pentru turboagregat tip LM 6000 PF DLE
Sprint, conform Documentatiei descriptive.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532300-6 - Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de mentenanta turboagregat tip LM 6000 PF DLE Sprint conform Documentatie descriptiva.
Valoarea estimata fara TVA: 169,212,163.35 RON
II.2.2) Optiuni
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU
FINALIZARE
204 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)
III.1.1)

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
Depozite valorice şi garantii solicitate

1.Cuantum: 169.000 lei. 2.Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
3.Mod de constituire: a)virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o
societate bancara ori de o societate de asigurari, prezentat în original. În instrumentul de garantare
emitentul va însera cerintele prevazute la art. 86 si art. 87 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare; b)ordin de plata, confirmat de banca emitenta, în contul Societatii Termoficare
Oradea S.A., nr. RO23BTRLRONCRT0220336101, deschis la Banca Transilvania Oradea. Dovada
constituirii garantiei trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea
ofertelor. Daca operatorul economic participant la procedura este IMM si doreste sa beneficieze de
reduceri conform Legii nr. 346/2004 actualizata, va prezenta si actul doveditor conform art. 7 din Legea
nr. 346/2004 actualizata, respectiv Formularul "Declaratie privind încadrarea intreprinderii în categoria
intreprinderilor mici si mijlocii" - Anexa 1 la Legea nr. 346/2004 actualizata. În cazul asocierii de operatori
economici care sunt IMM-uri, dovada ca sunt IMM-uri se va prezenta de catre fiecare operator economic.
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în Euro (sau alta valuta) se va face la cursul BNR
din data publicarii anuntului de participare în SEAP. 1.Cuantum:10% din pretul (valoarea) contractului
fara TVA. 2.Mod de constituire: instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori
de o societate de asigurari, prezentat în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în
documentatia de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu
completarile si modificarile ulterioare, care devine anexa la contract. Autoritatea contractanta are
obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie conform art. 92 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006.
Operatorul economic va preciza în formularul de oferta instrumentul de garantare.
III.1.2)

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: surse proprii si bugetul local al municipiului Oradea

III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.2)
III.2.1)

CONDITII DE PARTICIPARE
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea (neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare).Operatorul economic va prezenta formularul A datat, completat,
stampilat si semnat de persoana împuternicita.
2.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare. Operatorul economic va prezenta formularul B datat, completat, stampilat si
semnat de persoana împuternicita.
3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, în temeiul Ordinului nr.314/2010. Operatorul
economic va prezenta formularul C datat, completat, stampilat si semnat de persoana împuternicita.
4.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic va prezenta formularul D datat, completat,
stampilat si semnat de persoana împuternicita. În vederea completarii formularului, precizam ca
persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Presedinte CA-Florea Augustin Eduard; Membru
CA-Fonoage Vasile; Membru CA-Has Nadia Ramona; Director General - ing. Necula Stanel Ionel;
Director Tehnic - ing. Cabai Mihai; Director Economic - ec. Rus Marcela; Sef Birou Finaciar-Contabilitate ec. Dan Mioara, Sef Birou Dezvoltare-Investitii-Proiectare - ing. Pop Lucian; Biroul
Dezvoltare-Investitii-Proiectare - ing. Ilisei Eustafie; Biroul Dezvoltare-Investitii-Proiectare - ing. Ile
Marcel; Biroul Achizitii - ing. Bar Sorin; Biroul Juridic - cjr. Ciursas Adrian.
Formularul D se va completa de catre fiecare membru al asocierii, în cazul în care candidatura este
depusa de o asociere, precum si de catre fiecare dintre subcontractantii declarati, sau tertii sustinatori,
daca este cazul. A. Forma de înregistrare. Operatorul economic va prezenta:
1.Persoane juridice/fizice române:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate pentru persoane juridice române. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie
reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor; Autorizatie de functionare/altele echivalente pentru persoane fizice române. Documentele se vor prezenta în original, copie legalizata sau copie

lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Operatorul economic clasat pe primul loc în urma aplicarii
criteriului de atribuire dupa etapa de negocieri, la solicitarea autoritatii contractante înainte de
transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate
documentul (certificatul constatator) în original/copie legalizata daca acesta a fost prezentat initial în
copie conforma cu originalul.
2.Persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica si
dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile
legale din tara în care operatorul economic (candidatul) este stabilit - pentru persoane juridice/fizice
straine. Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de o traducere autorizata în limba
româna.
B. Documente necesare pentru prestarea serviciilor:
Operatorul economic(candidatul) va prezenta Documente justificative (edificatoare) care sa ateste ca
este autorizat sa presteze servicii de mentenanta pentru echipamentele specificate în Documentatia
descriptiva. Operatorul economic va prezenta documentele justificative (edificatoare) în original sau în
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Nota: 1) În cazul unui grup de operatori economici care depun candidatura comuna, cerinta este
considerata îndeplinita daca unul dintre asociati – respectiv subcontractantul, daca este cazul – detine
documentele solicitate si numai cu conditia ca acesta sa presteze integral partea din contract pentru care
sunt solicitate documentele respective.
2) Tertul sustinator nu poate sustine, prin prezentarea documentelor, un operator economic candidat, din
considerentul ca acest gen de documente se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa
transferabila.
III.2.2)

Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015).
Operatorul economic va prezenta formularul E.
Pentru echivalenta lei/alta valuta, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat
de Banca Nationala a României pentru anii respectivi.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va prezenta formularul E datat, completat, stampilat si semnat de persoana
împuternicita.

III.2.3)

Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a
candidaturilor), continând perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati.
Operatorul economic va prezenta formularul F cu anexa.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va prezenta formularul F cu anexa, datat, completat, stampilat si semnat de
persoana împuternicita.
2. Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de
participare a fost obtinut de catre operatorul economic pentru îndeplinirea contractului de servicii.
Operatorul economic va prezenta Lista cu personalul tehnic de specialitate - formularul G.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va prezenta Lista cu personalul tehnic de specialitate - formularul G datat,
completat, stampilat si semnat de persoana împuternicita.
3. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o
subcontracteze. Operatorul economic va prezenta formularul H cu anexa, cuprinzând
subcontractantul/subcontrac-tantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le
îndeplineasca, specializarea, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si acordul acestuia/acestora,
datat, completat, stampilat si semnat de persoana împuternicita.Subcontractantul nu trebuie sa se afle
în situatiile, care determina excluderea din procedura de atribuire, prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr.
34/2006 actualizata.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va prezenta formularul H cu anexa, cuprinzând subcontractantul/subcontractantii,
partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le îndeplineasca, specializarea, datele de
recunoastere ale acestuia/acestora si acordul acestuia/acestora, datat, completat, stampilat si semnat de

persoana împuternicita.Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatiile, care determina excluderea
din procedura de atribuire, prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata.
1. Certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008
(sau echivalent).Operatorul economic va prezenta, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”, certificatul emis de un organism de certificare national sau international acreditat in tara sau
strainatate, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul
SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent), sau alte documente care probeaza in mod concludent
indeplinirea cerintei, spre exemplu: proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu
cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va prezenta, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, certificatul emis
de un organism de certificare national sau international acreditat in tara sau strainatate, care confirma
certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008
(sau echivalent), sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre
exemplu: proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept
conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
2.Certificarea sistemului de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005
(sau echivalent).Operatorul economic va prezenta, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”, certificatul emis de un organism de certificare national sau international acreditat in tara sau
strainatate, care confirma certificarea sistemului de management de mediu in conformitate cu standardul
SR EN ISO 14001:2005 (sau echivalent), sau alte documente care probeaza in mod concludent
indeplinirea cerintei, spre exemplu: proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu
cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va prezenta, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, certificatul emis
de un organism de certificare national sau international acreditat in tara sau strainatate, care confirma
certificarea sistemului de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005
(sau echivalent), sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre
exemplu: proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept
conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001.
III.2.4)

Contracte rezervate
Nu

III.3)
III.3.1)

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2)

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
IV.1.1)

TIPUL PROCEDURII
Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu

IV.2)
IV.2.1)

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2)

Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

IV.3.2)

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui
SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.03.2016
11:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.03.2016 11:00

IV.3.5)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele de calificare (preselectare), precum si oferta trebuie sa fie redactate in limba româna.

IV.3.6)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

IV.3.7)

Conditii de deschidere a ofertelor
Data:

07.03.2016 12:00

Locul: Sediul SOCIETATII TERMOFICARE ORADEA S.A., Oradea, Str. Jean Calvin, nr. 5, judetul Bihor.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus
candidatura (oferta).

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

VI.2)

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN
FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3)

ALTE INFORMATII
1.Operatorul economic va depune o declaratie privind calitatea de participant la procedura - form. I.
2.Numar de operatori (agenti) economici preconizat - 3. Vor fi preselectati toti candidatii care
îndeplinesc criteriile de calificare (preselectare). 3.În etapa I se vor depune doar docum. de calific.
(preselectare) si vor fi preselectati toti candidatii care îndeplinesc criteriile de calific. (preselectare).
În etapa II vor fi invitati doar candidatii calificati în prima etapa, conform art. 118 alin. (2) din OUG nr.
34/2006 actualizata. În etapa II se vor depune oferta tehnica preliminara si oferta financiara
preliminara. Data pentru depunerea ofertei tehnice si finaciare preliminare va fi precizata în invitatia
la negociere. În cazul în care nr. de candidati preselectati este mai mic de 3, autorit. contract. are
dreptul: a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
numai cu acel/acei candidat/candidati care îndeplineste/îndeplinesc criteriile solicitate. 4.Oferta
câstigatoare se va stabili în urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” pentru
elementele finale ale propunerilor tehnice si financiare prezentate în urma negocierilor. Daca doua

sau mai multe oferte finale contin în cadrul propunerii financiare acelasi pret si sunt clasate pe locul 1
autoritatea contractanta va solicita acestor operatori economici o noua propunere financiara, în plic
închis, în original, caz în care contractul va fi atribuit operatorului economic a carui noua propunere
financiara are pretul cel mai scazut. 5.În cazul asocierii (candidatura comuna), cerintele prevazute la
cap. III.2.1.a) (criterii de calificare/preselectare privind situatia personala) vor fi îndeplinite (se
demonstreaza) de fiecare asociat, cu exceptia certificatului de participare la licitatie cu oferta
independenta care se prezinta doar de candidat în numele asocierii, cerintele prevazute la cap.
III.2.1.b) (A. Forma de înregistrare) (criterii de calificare/preselectare privind capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale) si cap. III.2.3.b) (criterii de calificare/preselectare privind
standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului) vor fi îndeplinite (se demonstreaza) de
fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza (Ordin ANRMAP 509/2011 ?i Ordin
ANRMAP 314/2010), iar cerintele prevazute la cap. III.2.2) (criterii de calific./preselectare priv.
capacit. economica si financiara) si cap. III.2.3.a) (criterii de calific./preselectare priv. capacit. tehnica
si/sau profesionala) se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
asocierii, conf. prev. Ord. ANRMAP 509/2011. 6.În cazul în care op. ec. îsi demonstreaza capacit.
economica si financiara si/sau capacit. tehnica si profesionala invocând o sustinere din partea altei
persoane, sit. prevazute la art. 186 si art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 actualiz., acesta trebuie sa
prezinte documentele care certif. sustinerea conf. prev. de la art. 11^1 alin. (1)-(6) din HG
834/2009-Hot. priv. modific. si complet. HG 925/2006. Persoana sustinatoare nu trebuie sa se afle în
situatia care determina excluderea din proced. de atrib. conf. prev. de la art.180 si art.181, lit.a), c^1)
si d) din OUG 34/2006 actualiz. si în sit. prev. la art. 69^1 din OUG 34/2006. 7.Clarificari priv.
documentatia de atrib.: la fax 0259/467762–în atentia Bir. Achizitii sau prin posta la adresa: Str.
Jean Calvin, nr. 5, Oradea, cod postal 410210. Raspunsul la solicit. de clarific.: - pt. etapa I
(preselectarea candidatilor) prin crearea unui nou fisier electronic, disponibil în SEAP atasat la
anuntul de participare; - pt. etapa II (negocierea) prin transmiterea catre toti candidatii preselectati.
8.Modalitatile de comunicare: prin fax sau posta. Informatii la telefon 0359/409511, Bir. Achizitii:
ing.Bar Sorin.

VI.4)
VI.4.1)

CAI DE ATAC
Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40
213104642 / +40 218900745 ,Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)

Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G.
nr.34/2006-actualizata. Pentru utilizarea cailor de atac se vor lua în considerare si cerintele din
O.U.G. nr. 51/2014.

VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A. - Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Jean Calvin, nr. 5 , Localitatea: Oradea , Cod postal:
Tel. +40 359409511 , Fax: +40 259467762

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
01.02.2016 13:43

410210 , Romania ,

