
Achiziționarea a 2 autoturisme hybrid în cadrul
proiectului cu titlul „Programul Interreg V-A România-
Ungaria, Axa prioritară 7 - Asistenţă tehnică, Beneficiar
AT: Unitatea de Control de Prim Nivel”, ROHU-441 TA-

FLC RO
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria 
Cod de identificare fiscala: 17438340; Adresa: Strada: str. Calea Armatei Romane, nr. 1/A; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor;
Cod  postal:  410051;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Marian  Rus;  Telefon:  +40  259473174;  Fax:  +40  259473175;  E-mail:
marian.rus@brecoradea.ro; Adresa internet: (URL) www.brecoradea.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
Institutie/agentie europeana sau organizatie internationala

 
I.5) Activitate principala
Alta activitate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achiziționarea a 2 autoturisme hybrid în cadrul proiectului cu titlul „Programul Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 7 -
Asistenţă tehnică, Beneficiar AT: Unitatea de Control de Prim Nivel”, ROHU-441 TA-FLC RO
Numar referinta: 1

 
II.1.2) Cod CPV principal
34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Autoritatea contractantă dorește să achiziționeze 2 (două) autoturisme noi de tip hibrid, care sunt necesare realizării
activităților Autorității. Aceste autoturisme trebuie să fie noi, performante (conform cerințelor specifice prezentate în tabelul de la
capitolul 3.4.1.1 din Caietul de sarcini). De asemenea, autoturismele trebuie să beneficieze de o garanție de minimum 36 luni, iar
piesele de schimb trebuie să fie disponibile pe piață pentru o perioadă cel puţin egală cu garanţia comercială. Autoturismele pe care
Autoritatea contractantă dorește să le achizitioneze, vor permite deplasarea echipelor de control la “controalele la fața locului”,
având  în  vedere  ca  aceste  controale  sunt  prevăzute  în  Procedura  de  control.  De  asemenea,  deplasarea  la  diverse
cursuri/seminarii/delegații se va face cu aceste aceste autoturisme, respectand normele în vigoare. Caietul de sarcini face parte
integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de furnizare de autoturisme şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora
se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnico-financiară. Conţine în mod obligatoriu,specificaţii tehnice, informaţii
privind regulile de bază care trebuiesc respectate de ofertanţi pentru elaborarea propunerii tehnice în concordanţă cu necesităţile
autorităţii contractante, precum şi a propunerii economice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ,
tehnic şi de performantă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii. Ofertarea de produse cu
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Fişa Tehnică sau care nu satisfac cerinţele Fişei Tehnice va avea drept consecinţă
declararea ofertei ca fiind neconformă și respinsă. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor
de clarificare/informatiilor suplimentare: 4 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot
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solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor.
Recepția se face la sediul achizitorului și se finalizează prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat de către ambele părți,
după efectuarea testelor/probelor și predarea documentelor de însoțire, conform caietului de sarcini. Recepția se va face la data
livrării autoturismelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 140672; 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
Cod CPV principal: 34110000-1 Autoturisme (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare: 
Oradea, judetul BihorOradea, judetul Bihor

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Autoritatea contractantă dorește să achiziționeze 2 (două) autoturisme noi de tip hibrid, care sunt necesare realizării activităților
Autorității. Aceste autoturisme trebuie să fie noi, performante (conform cerințelor specifice prezentate în tabelul de la capitolul
3.4.1.1 cuprinse in caietul de sarcini). De asemenea, autoturismele trebuie să beneficieze de o garanție de minimum 36 luni, iar
piesele de schimb trebuie să fie disponibile pe piață pentru o perioadă cel puţin egală cu garanţia comercială.

 
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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: -

 

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: 
Cerința nr.1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din
Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire:  Se va completa DUAE în conformitate cu art.  193 alin.  (1)  din Legea nr.  98/2016.  Documentele
justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității
contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: -
certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul
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constitutiv;  -  după caz,  documente prin care se demonstrează faptul  că operatorul  economic poate beneficia de derogările
prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; - alte documente edificatoare,
după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit
documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167,
autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu
există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități
administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Cerința nr.2. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și
finalizarea procedurii de atribuire sunt: Livia Voichita Elena Banu, Monica Ioana Terean, Simona Carmen Schițcu, Daliana Rodica
Vigu, Marinela Liana Nasta, Sebastian Dan Sturz, Daniela Monica Ardelean, Nicolae Ioan Cureu, Marian Rus.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa Formularul 1 - declaratie art 60, care se va depune impreuna cu documentatia tehnica.
Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. AC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5
din Legea nr.  184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a
contractelor de achiziție publică.
Cerința nr.1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara
rezidentă,  din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit,  că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a
constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică.
Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul
unui DUAE distinct.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului
de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea
cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității  profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice
străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea
Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența
activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți,
pentru partea din contract pe care o vor realiza.

 
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: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 

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: 24.06.2019 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana
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IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 24.09.2019
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.06.2019; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
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
              În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor o nouă
propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut, conform art.138
din HG 395/2016.

 
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: 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din legea 101/2016.

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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2019
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