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Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA
Numar invitatie / anunt: 413760 / 18.09.2017
Denumire contract: FURNIZARE DE ENERGIE ELECTRICA
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA 
Cod fiscal:  9798918,   Adresa:  MIERCUREA CIUC P-TA LIBERTATII NR.5, Miercurea-Ciuc,  Telefon:  +40 266207760/+40
733553046,  Fax:  +40 266207754 ,  Email:  joli.basa@yahoo.com, ioana_cazan@ymail.com

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
In SEAP

I.1.3)  Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: 
In SEAP

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)  Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)  Tip Activitate: Protectie sociala

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
FURNIZARE DE ENERGIE ELECTRICA

II.1.2)  Tip contract: Furnizare
II.1.3)  Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)  Informatii acord-cadru
  Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
  Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
  Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 18
  Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5)  Obiectul contractului: 

Furnizarea energiei electrice pentru iluminat, echipamente electrice ?i încalzire pentru subunita?ile ?i serviciile din componen?a
Direc?iei Generale de Asisten?a Sociala ?i Protec?ia Copilului Harghita

II.1.6)  CPV: 09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 61,680 - 277,560 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 Descriere
Garantie de participare Nu se solicita
 

III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)  Criterii de calificare 
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 Descriere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164,
art.165 si art 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta DUAE conform art. 193, alin.1 din Legea
98/2016, inclusiv pentru asociati, terti sustinatori si/sau subcontractanti, completandu-se sectiunile aferente cerintelor
solicitate. Certificate prin care se confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local din
care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii. Cazierul judiciar al operatorului economic si 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, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de



ONRC / actul constitutiv; Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate. Pentru persoane
juridice/fizice române se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si
impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local si cazierul judiciar al operatorului economic si 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, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /
actul constitutiv, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati
competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre
bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele mentionate se vor prezenta
doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Elekes
Zoltan, Orian Adriana-Elena, Basa Jolan, Andras Imre, Cazan Ioana, Vita Clarissa, Korodi-Andrei Maria-Elisabeta, Szoko
Sandor, Ambrus Anna-Ildiko, Antal-Daszkel Ildiko, Csato Nicolae, Cseke Rozalia, Zsurzs Angela, Trif Leti?ia Nedepunerea
DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Nedepunerea
odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa
sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, conduce la solicitarea de
clarificari. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de
rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare
a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. – Se va
completa DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document
echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul
clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru persoane juridice/fizice straine
documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere in limba romana Note:
Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre
eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori; In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare
asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerinte pentru partea din contract pe care o realizeaza. Autoritatea
contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de
atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, daca a prezentat respectivul formular in
copie.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, raporta?i la termenul limita de depunere a
ofertelor, din care sa rezulte furnizarea de energie electrica în cantitatea cumulata de cel pu?in 308,4 MWh corespunzator
celui mai mare contract subsecvent, la nivelul unuia sau mai multor contracte, însotita de certificate/ documente emise sau
contrasemnate de catre o autoritatesau de catre clentul beneficiar, cu indicarea urmatoarelor: nr. si data contractelor;
obiectul contractelor; cantita?ile, valorile; procentul de îndeplinire a acestora, datele de livrare si beneficiarii publici sau
privati, precum si certificatele care atesta îndeplinirea obligatiilor contractuale. 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)  Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2)  Modalitate de desfasurare: Procedura online

IV.2)  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)  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: 

S.E.A.P.
IV.3.2)  Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)  Data limita de depunere a ofertelor: 02.10.2017 15:00
IV.3.5)  Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)  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: Fonduri bugetare 
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 18.09.2017 14:44
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