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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

societate comerciala cu capital integral detinut de o autoritate contractanta

Activitate (Activitati)

S.C. URBAN SERV S.A.

Adresa postala: str. 1Decembrie nr.19, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710244, Romania, Punct(e) de contact: Elena Leonte, Tel. +40 0755084634, 
Email: achizitiiurbanbt1@gmail.com, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Altele: colectare deseuri nepericuloase

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Furnizare clorura de calciu macinata

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: sediul Bazei Auto a S.C. URBAN SERV S.A. Botosani din b-ul M.Eminescu nr.191.

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Acord cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru: 5 luni

Valoarea estimata fara TVA: 79,200.00 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: 2 contracte subsecvente cu valoarea cuprinsa între:: minim: 
26 400 lei fara TVA , maxim : 79 200 lei fara TVA. 

Estimarea ia în considerare pre?ul clorurii cu transport inclus.

Contractele subsecvente se vor incheia astfel: primul imediat dupa adjudecare, valabil pana la sfarsitul anului 2014, al 
doilea contract subsecvent se va incheia la inceputul anului 2015, valabil 3 luni.

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Clorura de calciu macinata ( concentratie 77%) va fi folosita pentru combaterea poleiului si a ghetii de pe strazile din municipiul Botosani in 
sezonul rece 2014-2015.

24312120-1 Cloruri (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Cantitate estimata acord-cadru: minim 20  tone, maxim  120 tone. 

Cantitate estimata contract subsecvent: minim 20 tone, maxim 60 tone.

Valoarea estimata fara TVA: intre 26,400.00 si 158,400.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
5 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

Codul NUTS: RO212 - Botosani

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

alte surse: fonduri proprii

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) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 180 din OUG 34/2006 – formular 2. Încadrarea în situatia prevazuta la art 
180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 



2.Declaratie pe proprie raspundere, privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 – formular 3. Încadrarea în situatiile 
prevazute la art. 181 în OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante sa excluda ofertantul respectiv din procedura de atribuire a 
contractului. 



3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - se va completa formularul 4. Obligatia ofertantului de a prezenta o declaratie 
pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de 
concurenta. 



4. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 - se va completa formularul 5.In cazul in 
care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute in art.69^1 din O.U.G. 34/ 2006, oferta acestuia va fi respinsa ca 
inacceptabila. 



5. Certificat de atestare fiscala eliberat de A.N.A.F. si certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de 
impozite si taxe locale. Din certificatele fiscale sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in 
care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: 
original/copie legalizata/copie conform cu originalul.In masura in 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 HG 
nr.925/2006. 





Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe 
propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii 
profesionale care are competente în acest sens. 



Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante : Simion Drelciuc, Elena Leonte, Viorel Negru, Constantin Liviu Toma, 
Camelia Suster, Angelica Dieaciuc, Iuliana Gheorghiu, Liliana Mirita, Diana Elena Ghinet, Silvia Stoleru, Petru Albert Tanasa, Angela 
Monacu, Nicolina Chirila, Ioan Sergiu Burlacu, Iulian Gabriel Apotrosoaei, Ion Sorici, Mioara Paula Jurgiu.

1584 lei , pentru IMM-uri 792 lei . Se constituie conform art.86 din HG 925/2006. Ofertantii care se prezinta la procedura in calitate de IMM 
vor prezenta documente care dovedesc incadrarea in categoria IMM(cf Legii 346/2004, anexa 1,2). Pentru operatorii care vor constituiGP in 
valuta se va lua in calcul echivalanta leu/ alta valuta la data publicarii invitatiei  de participare comunicat de BNR. Valabilitatea garantie: 30 
zile de la data limita de depunere a documentelor. Ofertele care nu au dovada platii garantiei de participare vor fi respinse, cf art33din HG 
925/2006. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia conform art. 87 din HG.925/2006. Garantia de participare serestituie 
conform art.88 din HG.925/2006. In cazul in care se opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar, acesta se va face in contul 
RO89BTRL00701202E81446XX deschis la Banca Transilvania Botosani.Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SEAP 
si se va va transmite in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita pentru depunerea ofertelor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Nu

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

1.Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul 
ofertantului cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar 
producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Informatiile cuprinse in certificatul constatator 
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) site-ul www.anrmap.ro
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) 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

Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin: 26 400 lei 
(2013, 2012, 2011).

Se va completa formularul 6.

Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR 
aferent fiecarui an in parte.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani. Se va completa formularul 7.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
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IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) 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 autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

30 zile

Online

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele din Caietul de sarcini. Ofertantul 
are obligatia de intocmire a propunerii tehnice astfel incat in procesul de evaluare, informatiile din propunerea tehnica sa permita 
identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.Documentele aferente propunerii tehnice se vor 
posta in SEAP in sectiunea corespunzatoare. Evaluarea ofertelor tehnice se va face de catre comisia de evaluare în conformitate cu 
prevederile cuprinse în caietul de sarcini.Ofertele care nu raspund solicitarilor din caietul de sarcini sunt considerate neconforme.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Pretul propunerii financiare care se introduce in SEAP la rubrica destinata ofertei financiare reprezinta valoarea fara TVA aferenta cantitatii 
maxime a acordului cadru. In scopul verificarii conformitatii propunerii financiare se vor completa si incarca in SEAP in sectiunea aferenta, 
pana la data limita de depunere a ofertei, odata cu documentele de calificare si propunerea tehnica, Formularul de oferta nr.8 indicat in 
sectiunea Formulare.Evaluarea propunerilor financiare se va face in functie de valoarea cea mai scazuta raportat la cantitatea maxima a 
acordului cadru. Pretul ofertei va include toate cheltuielile aferente furnizari produsului la destinatia finala. Pretul in Euro din propunerea 
financiara este numai pentru scop statistic.Cursul de schimb leu/euro este cel valabil pentru data publicarii invitatiei de participare in SEAP. - 
Propunerea de acord-cadru si contract subsecvent, agreata de operatorul economic prin semnare si stampilare pe fiecare pagina si cu 
mentiunea „de acord cu clauzele contractuale”.Clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati 
pana la data limita de depunere a ofertelor, in timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atat timp cat nu introduc conditii care ar fi 
permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificare nu schimba balanta economica a contractului in favoarea 
contractantului.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Deoarece procedura de atribure se desfasoara integral online, documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura electronica, cf prevederilor 
HG 1660/2006 si notificarii ANRMAP nr. 85/2012. Toate documentele vor fi încarcate, în sectiunile respective, atasate prezentei proceduri 
de achizitie pe site-ul www.e-licitatie.ro.Numai operatorii economici înregistrati în SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta în format 
electronic si numai pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Ofertele care se depun la sediul autoritatii contractante nu sunt 
luate în considerare. Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde la orice solicitare de clarificare cu privire la documentatia de 
atribuire in conformitate cu art. 78 din OUG nr. 34/2006. Cf. prevederilor art. 60,alin.(2) si deoarece procedura de achizitie publica se 
desfasoara prin mijloace electronice,orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi transmise numai prin 
intermediul SEAP.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi 
egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de 
documente care contin noi preturi.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul 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

Organismul 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 cailor de atac sunt cele prevazute de art.256^2 din OUG 34/2006 .

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic al S.C. URBAN SERV S.A.

Adresa postala: str. 1Decembrie nr.19, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710244, Romania, Tel. +40 231517912, Fax: +40 231531662

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri


