RO EN

INREGISTRARE

ACCES IN SISTEM

e-licitatie DEMO
Detaliu pentru invitatia numarul 386181
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica

Planuri anuale de achizitii publice
An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.
Numar invitatie: 386181 / 23.03.2016
Denumire contract: „Carburanti (motorina si benzina) în baza Cardurilor carburant”
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.
Cod fiscal: RO31952982, Adresa: Jean Calvin, nr.5, Oradea, Telefon: +40 359409511, Fax: +40 259467762
I.1.2)
Adresa la care se transmit ofertele:
Jean Calvin, nr.5, Oradea, Romania, cod postal: 410210, telefon:+40 359409511, fax:+40 259467762, persoana de contact:Ciarnau Claudia-Biroul
Achizitii

I.1.3)

I.2)

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Jean Calvin, nr.5, Oradea, Romania, cod postal: 410210

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica)

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)

Denumire contract:
„Carburanti (motorina si benzina) în baza Cardurilor carburant”

II.1.2)
II.1.3)
II.1.5)

Tip contract: Furnizare
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Obiectul contractului:
livrarea de carburanti (motorina si benzina), în baza cardurilor carburant electronice pentru mijloacele auto propulsate si echipamente de mica
mecanizare aflate în dotarea TERMOFICARE ORADEA S.A.

II.1.6)
II.1.7)

CPV: 09134200-9 - Motorina (Rev.2)
Impartire pe loturi: Nu

II.2)
II.2.1)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
Valoare estimata: 390,500 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire

Garantie de participare

Descriere
1.Cuantum: 7.800 lei. 2.Perioada de valabilitate: 60 de zile de la termenul limita de depunere a
ofertelor.Aceasta trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. 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 vor insera
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

Garantie de buna executie

III.2)
III.2.1)

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
invitatiei de participare in SEAP.
Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea fara TVA a contractului si se va putea constitui prin
oricare din formele prevazute la art. 90 alin.(1)-(3) din HG 925/2006, devenind anexa la contractul incheiat,
astfel: scrisoare de garantie bancara; instrument de garantare emis în conditiile legii de o de o societate de
asigurari;. retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care
se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului.
Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate. Autoritatea contractanta are obligatia de a
elibera/restitui garantia de buna executie conform art. 92 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Ofertantul va
preciza în formularul de oferta instrumentul de garantare.

CONDITII DE PARTICIPARE
Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor
economici,inclusiv cerintele referitoare la
inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: - Declaratie privind eligibilitatea (neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). Ofertantul va prezenta formularul
A datat, completat, stampilat si semnat de persoana împuternicita a ofertantului. - Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare. Ofertantul va prezenta: - formularul B datat, completat, stampilat si semnat de persoana împuternicita a ofertantului, inclusiv certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor
de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (obligatiile de plata catre bugetul de stat) si impozitele si taxele
locale (obligatiile de plata catre bugetul local), în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. - Certificat de atestare fiscala pentru persoane
juridice privind obligatiile de plata catre bugetul de stat (pentru persoanele juridice române) - eliberat de organele abilitate, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii
anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. - Certificat de atestare
fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale (obligatiile de plata catre bugetul local) (pentru persoanele juridice române) - eliberat de organele abilitate, din care sa reiasa
ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul”. În masura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie
pe proprie raspundere potrivit art. 11, alin. (4) din H.G. nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, situatie în care devin aplicabile prevederile art. 9, alin. (3) din Ordinul
A.N.R.M.A.P. nr. 509/2011. - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, în temeiul Ordinului nr. 314/2010. Ofertantul va prezenta formularul C datat, completat, stampilat si

semnat de persoana împuternicita a ofertantului. - Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul va prezenta formularul D datat, completat, stampilat si semnat de persoana împuternicita a ofertantului. 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-Has
Nadia Ramona; Membru CA-Fonoage Vasile; Membru CA- Cabai Mihai; Director General- ing.Necula Stanel Ionel; Director Economic - ec. Rus Marcela: Director Comercial: -ing. Cretu Dan;
Inginer Sef Exploatare Retele: ing. Cornea Tiberiu; Sef Serviciu Comercial - ec. Chereji Mircea; Sef Birou Aprov.- Admin.- Magazii - Parc Auto - Chereji Marius; Sef Coloana Auto - Anton
Valeria; Biroul Achizitii ec. Ciarnau Claudia; ing. Bar Sorin, Biroul juridic: cjr. Ciursas Dan Adrian. Formularul D se va completa de catre fiecare membru al asocierii, in cazul in care oferta este
depusa de o asociere, precum si de catre fiecare dintre subcontractantii declarati, sau tertii sustinatori, daca este cazul. Ofertantii vor 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 ofertelor; 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”. Ofertantul clasat pe primul loc, 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: Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de o traducere autorizata în limba româna. Documente care dovedesc o forma de înregistrare /atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do).Prezentarea
Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic în curs. Nota: 1) In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta
comuna, cerinta este considerata indeplinita 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. 2) Tertul sustinator nu poate sustine, prin prezentarea documentelor, un operator economic, intrucat acest gen de
documente se pot utiliza doar in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.

Capacitatea economica si financiara
Descriere: Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 trei ani (2013, 2014, 2015).Cerinta impusa de autoritatea contractanta este ca cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie de
minim 780.000 lei . 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. Pentru
informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: 1. Lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertelor), continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.,2.Informatii privind experienta similara – Cerinta impusa de autoritatea contractanta este ca ofertantul sa faca dovada ca,
în ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertelor), a livrat produse similare, a caror valoare cumulata a fost de minim 390.000 lei fara TVA, în baza a minim un contract, maxim
doua contracte. Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru echivalenta se va lua în considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.,3. Informatii privind partea din
contract pe care ofertantul are, eventual, intentia sa o subcontracteze ( daca este cazul). Ofertantul 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. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
PROCEDURA
IV.1.1)
IV.1.2)

IV.2)

Tipul procedurii Cerere de oferta
Modalitate de desfasurare: Procedura offline

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2)

Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)
IV.3.2)
IV.3.3)
IV.3.4)
IV.3.5)
IV.3.6)

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: Data limita de depunere a ofertelor: 07.04.2016 10:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 07.04.2016 11:00
Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
MOD DE FINANTARE
VI.1.1)
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)
Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 22.03.2016 15:51

