Fisa de date
UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
URBIS S.A. Baia Mare
Adresa postala: STR.8 MARTIE NR.3, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430406, Romania, Punct(e) de contact: Vancea Dorica, Tel. +40 262213825,
Email: tehnic@urbisbaiamare.ro, Fax: +40 262213034, Adresa internet (URL): www.urbisbaiamare.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.elicitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Societate comerciala pe actiuni cu capital integral al Consiliului Local Baia Mare

Activitate (Activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Achizitia in sistem leasing financiar a 30 buc autobuze solo pentru transportul urban, cu podea complet coborata pe toata lungimea
vehiculului, cu motor EEV - cod C.P.V.-34121400-5 si 8 buc troleibuze solo pentru transportul urban ,cu podea complet coborata pe toata
lungimea vehiculului, cu actionare electronica de putere in c.a. comandata de controler cu microprocesor - cod C.P.V-34622300-6

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Baia Mare, str. 8 Martie, nr.3
Codul NUTS: RO114 - Maramures

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU
Acord cadru cu un singur operator
Durata acordului cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 6,920,000.00 si 11,240,000.00 EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: LOT 1 7.800.000 euro; LOT 2 3.440.000 euro;
Frecventa contractelor subsecvente: LOT 1: AUTOBUZE: min.20 buc.autobuze – max.30 buc. autobuze; LOT 2:
TROLEIBUZE: -min. 4 bucati – max. 8 bucati;Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent LOTUL 1 este de
5.200.000 EURO; LOTUL 2 este de 3440000 euro; Perioada de finantare este de 60 de luni plus 3 luni perioada de gratie

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incheierea unui acord cadru pe o durata de 4 ani ce are ca obiect furnizarea in sistem leasing financiar de:
Lot 1: 30 buc. autobuze solo pentru transportul urban, cu podea complet coborata pe toata lungimea vehiculului, cu motor EEV, cod C.P.V.34121400-5
Lot 2 : 8 buc.troleibuze solo pentru transportul urban, cu podea complet coborata pe toata lungimea vehiculului, cu actionare electronica de
putere in c.a. comandata de controler cu microprocesor, cod C.P.V.-34622300-6

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34121400-5 Autobuze cu podea joasa (Rev.2)
34622300-6 Troleibuze (Rev.2)
50113000-0 Servicii de reparare si de intretinere a autobuzelor (Rev.2)
66114000-2 Servicii de leasing financiar (Rev.2)
66517200-9 Servicii de asigurare de garantie (Rev.2)

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

II.1.8) Impartire in loturi
Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante
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Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati minime – maxime estimate care vor face obiectul:
1)Acordului – cadru:
Lot 1. Autobuze solo pentru transportul urban, cu podea complet coborata pe toata lungimea vehiculului, cu motor EEV, cod C.P.V.34121400-5
-Min.20 bucati – max.30 bucati
Lot 2.Troleibuze solo pentru transportul urban, cu podea complet coborata pe toata lungimea vehiculului, cu actionare electronica de putere
in c.a. comandata de controler cu microprocesor, cod C.P.V.-34622300-6
-min. 4 bucati – max.8 bucati
2) Celui mai mare contract subsecvent estimat a fi atribuit pe durata acordului cadru:
Lot 1. Max. 20 bucati in 2012
Lot 2. Max. 8 bucati in 2013
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 11.240.000
Moneda : EURO
din care: LOT 1 = 7.800.000 EURO
LOT 2 = 3.440.000 EURO
Echivalenta LEI/EURO luata in calcul este de 4.3433 LEI/EURO, curs valabil in data de 01.02.2012
Valoarea estimata fara TVA: intre 6,920,000.00 si 11,240,000.00 EUR

II.2.2) Optiuni
Nu

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

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
LOT 1= 140.000 EURO
LOT 2= 60.000 EURO
Perioada de valab. 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
Forma de constit. a garant. de particip. : orice instrum. de garant.emis in cond. legii de o societ. bancara ori de asig, in orig.
- scris. de garant. bancara –Formular nr. 4A- original
- OP in contul autorit. Contr. RO80 RNCB 0182 0341 3783 0001 BCR Baia Mare, confirm.de catre banca pana la data si ora desch.
ofertelor
- Autorit. Contr. are dreptul de a retine garant. de particip., atunci când ofertantul se afla în oricare dintre urm. sit.:
a) îsi retrage oferta în per. de valab.
b) oferta sa fiind stabil. câstig. nu constit. garant. de buna exec. nu mai târziu de 15 zile de la semn. contract;
c) oferta sa fiind stabil câstig, refuza sa semn. contractul în perioada de valab. a ofertei.
d) Conform art.278^1, alin.1, lit. c) din OUG nr.34/2006, in cazul resping. unei contest, autorit. contr. va retine contestatorului din garant. de
particip. urm. sume:
- LOT 1=7.980LEI+0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 LEI
-LOT 2= 7.980LEI+0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 LEI
Garant. de particip. se restituie dupa semnarea contractului cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata câstig, dar nu mai târziu de 3 zile
lucratoare de la data expirarii perioadei de valab. a ofertei.
- Garant. de particip. constit. de catre ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare se restit.în cel mult 3 zile lucrat. de la data
constit. garant. de buna exec.
- Autorit. contr. aplica prevederile Legii 346/14.07.2004
- Dovada constit. garant. de particip. se prezinta comisiei de eval. la începutul sedintei de desch. a ofertelor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Garant. de buna exec. a contract. reprez. 7% din val. acestuia fara TVA, pt fiecare lot in parte, va fi exprim. în LEI si se va constit:
- prin orice instrum. de garant emis in cond. legii de o societ. bancara sau de asig.
- “Scris. de garant. de buna exec.” emisa de o societ. bancara sau de asig. Formular 4B.
- OP in contul autorit. contract. RO80 RNCB 0182 0341 3783 0001 BCR Baia Mare
- prin desch. unui cont de disponibil distinct la dispozitia autorit. contract. la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent
In sit. in care un ofertant este declarat castig. pentru ambele loturi, garant. de buna exec. va fi egala cu suma garant. de buna exec. a celor
2 loturi.
Garant. de buna exec. va fi valab. pana la semn. PV de receptie a ultimului vehicul din lotul contractat.
Autorit. contract. aplica preved. LG 346/14.07.2004

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

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
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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.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).Legea nr.337/2006, pentru aprobarea OUG nr.34/2006
d).Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale.
e).Ordinul nr.302/14.06.2011 al presedintelui ANRMAP
f)Legea 449/12.11.2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora- actualizata
g)Ordin 2135/08.12.2005 RNTR 4
h) ORDIN 509/2011 al presedintelui ANRMAP
i) Ordinul 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
j) Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006
k) Legea 90/98 pentru aprobarea OG 51/97 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
l) Legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile
m) Alte acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice: www.anrmap.ro

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
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Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea
In cazul unei asocieri , fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, de asemenea si subcontractantii.
Aceasta cerinta se aplica si tertului sustinator.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Completare Formular 2 A din sectiunea Formulare si modele
Cerinta nr. 2
Certificat de Atestare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat, inclusiv
taxele locale –formulare tip eliberare de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, valabile in luna anterioara
deschiderii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa reiasa ca nu exista datorii
scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, sau grafic de esalonare sau compensare aprobat de catre organele competente
in domeniu.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, deasemenea si subcontractantii.
Aceasta cerinta se aplica si tertului sustinator.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Ofertantii, persoane juridice romane si straine, trebuie sa faca dovada faptului ca nu au datorii fata de bugetul general consolidat si fata de
bugetul local.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria
raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii
profesionale care are competente in acest sens.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 ,din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul unei asocieri , fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, de asemenea si subcontractantii.
Aceasta cerinta se aplica si tertului sustinator.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Completare Formular 2B din sectiunea Formulare si modele
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria
raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii
profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr.4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare .
Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire a contractului sunt:
Ing. Puiu Daniel- director general
Ec. Rus Ionut – director economic
ing.Onea Florin- sef birou tehnic
ing. Firte Ioan - sef serviciu exploatare
sing.Vancea Dorica - sef birou achizitii
cj.Robas Natalia - oficiu juridic
ing.Barbul Vasile - administrator public
Aceasta cerinta se aplica si tertului sustinator
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
-Completare Formular 2C din sectiunea Formulare si modele
In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006, va fi exclus din procedura de
atribuire
Cerinta nr.5
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, de asemenea si subcontractantii.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Completare Formular 2D din sectiunea Formulare si modele
Cerinta nr.6
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Completare Formular 2E din sectiunea Formulare si modele

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila conforma cu originalul,
valabil la data depunerii ofertelor(emis cu maximum 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor), din care sa reiasa ca ofertantul
are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de
atribuire.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
In etapa evaluarii ofertelor se 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, certificatul constatator depus in copie conform cu
originalul

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
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Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1
Fisa de informatii generale
Cifra de afaceri anuala medie minima impusa pentru ultimii 3 ani sa fie :
- LOT 1mai mare sau egala cu 15.600.000 EURO
- LOT 2 mai mare sau egala cu 6.880.000 EURO
In cazul unei asocieri,fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
- Completare Formular 2F din sectiunea Formulare si modele
Cursul mediu valutar al BNR anual pentru determinarea
echivalentei cifrei de afaceri:
-Anul 2008 – 3,6827 lei/euro
-Anul 2009 – 4,2373 lei/euro
-Anul 2010 – 4,2099 lei/euro
In situatia in care ofertantul/candidatul si-a inregistrat bilantul
contabil aferent anului 2011, acesta poate face raportarea la
ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2011, 2010, 2009.Anul
2011- 4,2379 lei/euro.
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia
economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de
catre o alta persoana,atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma
autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la
dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare
invocate.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie
sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art.180 si art.181 lit a), c1) si d).

Cerinta nr.2.
Bilant contabil
In cazul unei asocieri,fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
-Prezentarea bilanturilor contabile din ultimii trei ani vizate si înregistrate de
organele competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”. Ofertantii a caror durata de functionare
este mai mica de 3 ani vor prezenta bilanturile contabile aferente duratei de
functionare.

In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia
economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de
catre o alta persoana,atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma
autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la
dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare
invocate.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie
sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art.180 si art.181 lit a), c1) si d).

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1
-Completare Formular 2G din sectiunea Formulare si modele
Lista principalelor livrari de autobuze pentru LOTUL 1 si troleibuze pentru
LOTUL2, efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, beneficiari, indiferent
daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr.2
Experienta similara- Prezentarea a cel putin unui document/contract /proces
verbal de receptie partiala/finala de la beneficiar din care sa reiasa ca au
fost furnizate pana la data depunerii ofertelor, produse similare.

-Completare Formular 2H din sectiunea Formulare si modele
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza
capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea
acordata, de catre o alta persoana,atunci acesta are obligatia de
a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,
incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca
va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele tehnice
si profesionale invocate.Persoana care asigura sustinerea
tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire, conform
prevederilor art.180 si art.181 lit a), c1) si d).

Cerinta nr.3
Asigurarea cu personal de specialitate

Completare Formular 2I din sectiunea Formulare si modele

Cerinta nr.4
Completare Formular 2J din sectiunea Formulare si modele.
Recomandari din partea altor beneficiari
Prezentarea a cel putin unei recomandari care sa contina nr. de inregistrare,
data contractului la care face referire, numele in clar al persoanelor care il
semneaza, semnatura si stampila unitatii. Orice referire la un contract
incheiat cu un beneficiar/client, trebuie insotita de recomandarea din partea
beneficiarului/clientului.
Cerinta nr.5
Informatii privind subcontractantii
Daca parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se îndeplineasca
de unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul va prezenta o
declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractanti , specializarea acestora si acordurile de subcontractare
Toti subcontractantii trebuie sa indeplineasca si sa respecte toate cerintele
din prezenta documentatie de atribuire raportate la partea de contract pe
care o vor executa, inclusiv criteriile de calificare.

Completare Formularul 2K si Formularul 2L din sectiunea
Formulare si modele

Cerinta nr.6
Informatii privind asocierea
Asociatii, trebuie sa indeplineasca fiecare in parte cerintele obligatorii de la
punctele III.2.1), iar cerintele de la punctele III.2.2) si III.2.3)a.se vor
considera indeplinite in mod cumulativ

In cazul in care doi sau mai multi ofertanti depun oferta comuna,
se solicita completarea Acordului de asociere, semnat de parti –
Formular 2M din sectiunea Formulare si modele.
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Cerinta nr.7
Certificat de omologare RAR in Romania.
In situatia in care nu se poate prezenta certificatul de omologare RAR in
Romania se vor prezenta urmatoarele :
a.) Certificat de omologare European ( original, copie legalizata, copie
lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” )
b.) Certificat de conformitate emis de catre producator (original, copie
legalizata, copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” )
c) Angajament ferm privind omologarea autobuzelor/troleibuzelor in
Romania –Formular 14 din sectiunea Formulare si modele

Se va prezenta certificatul de omologare RAR in Romania pentru
produsele ce fac obiectul contractului.In situatia in care nu este
posibil acest lucru, se vor prezenta urmatoarele:
- Cerfificat omologare European
-Certificat de conformitate emis de producator
-Angajament ferm privind omologarea autobuzelor/troleibuzelor
in Romania
Completare Formular 14 din sectiunea Formulare si modele

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1
Prezentare certificat de implementare a sistemului de asigurare a calitatii
ISO 9001/2008 , sau a oricarui standard echivalent emis de organisme
stabilite in alte state ale U.E.
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita individual de
fiecare asociat pentru partea din contract pe care acesta o indeplineste.

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism
independent care atesta ca acesta are implementat si mentine,
un sistem de management al calitatii.

Cerinta nr. 2
Standard pentru protectia mediului
Certificat emis de organisme acreditate care atesta respectarea
standardelor de asigurare a calitatii mediului ISO 14001/2002.
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita individual de
fiecare asociat pentru partea din contract pe care acesta o indeplineste.

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism
independent care atesta ca acesta are implementat si mentine,
un standard al calitatii mediului.

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

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
1 Pretul ofertei

Pondere

Punctaj maxim

65.00%

65.00

Descriere: Oferta cu pretul cel mai mic primeste punctajul maxim;Celelalte oferte vor fi punctate cu ajutorul urmatoarei
formule de calcul:Pn= (Pret minim/ Pret (n) ) x 65
2 Caracteristici tehnice,
functionale sitermen de
livrare

35.00%

35.00

Descriere: Datorita complexitatii loturilor descrierea se va face in Anexa B-Informatii loturi, pentru fiecare lot in parte,iar
factorii de evaluare si algoritmul de calcul se va regasi atasat in Documentatia de atribuire
(

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

) Direct proportional (

) Invers proportional

Punctaj maxim: 35.00
Ponderea componentei tehnice: 35.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
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Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

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

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

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea Tehnica se va prezenta astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice
prevazute în Caietul de sarcini.
Ofertantul are obligatia pentru fiecare lot ofertat de a face dovada respectarii conditiilor tehnice eliminatorii- cap. II din Caietul de sarcini.
Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia, pentru fiecare lot ofertat, de a face dovada conformitatii produselor care urmeaza a
fi furnizate cu cerintele prevazute în documentatia de atribuire.
Propunerea tehnica va fi astfel prezentata încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei sale cu specificatiile tehnice prevazute
în Caietul de sarcini. În acest scop propunerea tehnica va contine:
- Un comentariu, articol cu articol, a datelor continute în Caietul de sarcini. Din propunerea tehnica trebuie sa rezulte clar asumarea tuturor
solicitarilor cuprinse în caietul de sarcini. Documentatia va fi însotita de prospecte, schite, desene (inclusiv în format digital, pe CD), dupa
caz, din care sa rezulte performantele tehnice si functionale ale autobuzului, design-ul, finisajele interioare si exterioare.
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet în corelatie cu factorii de evaluare descrisi prin algortimul de calcul în
caietul de sarcini si în prezenta fisa de date, astfel încât comisia de evaluare sa poata calcula punctajul aferent factorilor de evaluare.
Ofertantul va prezenta Graficul de livrare autobuze/troleibuze in care se vor indica in mod clar termenele de livrare – Formular 2P din
sectiunea Formulare si modele
-In propunerea tehnica ofertantul va prezenta “ Declaratiile solicitate de la producator” nominalizate
in caietul de sarcini ,
- orice alte documente solicitate prin documentatia de atribuire;
-Conform art. 34 din OUG 34/2006 se vor respecta urmatoarele:
-Legea securitatii si sanatatii in munca Nr.319/2006 si Norme metodolige de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca
Nr.319/2006.
-Normele specifice de securitate a muncii pentru transport urban cu tractiune electrica si instalatii aferente, exploatare si intretinere.
-Norme generale de protectia muncii.
-Reglementari si norme interne si internationale pentru protectia mediului.
-Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca
si protectia muncii.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
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Orice operator economic care participa cu oferta, va trebui sa faca o prezentare a propunerii financiare tinand cont de urmatoarele cerinte si
prin completarea urmatoarelor formulare:
1.Formularul de oferta (Formular 3A din sectiunea Formulare si modele).
Pentru fiecare lot ofertat, ofertantul trebuie sa prezinte un formular de oferta distinct, care reprezinta elementul principal al propunerii
financiare.
Oferta financiara va reprezenta Pretul unitar total si Valoarea totala la sfarsitul perioadei de leasing.
Preturile care se compara la evaluarea ofertelor sunt Preturile unitare totale la sfarsitul perioadei de leasing fara TVA, exprimate in euro,in
conditii de livrare DDP(conform INCOTERMS) Baia Mare, Str. 8 Martie, nr.3.
2.Centralizatorul pretului de achizitie (Formular 3B din sectiunea Formulare si modele).
Pentru fiecare lot ofertat, ofertantul trebuie sa prezinte un formular in care va forma Pretul de achizitie unitar si Pretul de achizitie total, in
care sa se specifice distinct toate elementele care formeaza aceste preturi.
Pretul de achizitie va include:
- pretul autobuzului conform solicitarilor din caietul de sarcini;
- costul service-ului in regie proprie
- costul scolarizarilor
- costul pentru toate materialele consumabile necesare efectuarii reviziilor pentru 36 de luni
- costurile pentru un aparat de diagnoza noua de ultima generatie,specific tipului de autobuz/troleibuz ofertat
- documentatia si scolarizarile necesare utilizarii aparatului si toate licentele necesare pentru o perioada de 36 de luni
- alte costuri aferente - ex: modulul de descarcare date tahograf si card sofer cu licenta valabila pentru un an, aparat de diagnoza pentru
agregatul auxiliar de incalzire, alte taxe si cheltuieli solicitate de ofertant cu exceptia asigurarilor RCA si asigurarilor CASCO, etc.
Pretul de achizitie va fi exprimat unitar si total si reprezinta suma finantata (capitalul imprumutat) unitara si totala.
3. Scadentarul de plati cu ratele de leasing (Formular 3C din sectiunea Formulare si modele).
Pentru fiecare lot ofertat, ofertantul trebuie sa prezinte formularul care sa contina scadentarul de plati cu ratele de leasing.
Scadentarul de plati cu ratele de leasing va fi intocmit respectand urmatoarele conditii:
-Leasing financiar
-Perioada de finantare de 60 de luni plus 3 luni perioada de gratie
-Avans 0%
-Perioada de gratie de 3 luni cu plata dobanzii in perioada de gratie
-Rata de capital/principal lunara constanta
-Rata dobanzii fixa pe toata perioada de desfasurare a contractului de leasing
-Valoare reziduala 0,1%
-Toate comisioanele si taxele aferente leasingului, cu exceptia valorii reziduale si a dobanzii, vor fi incluse in ratele de capital/principal
lunare.
Din scadentarul de leasing rezulta Pretul unitar total si Valoarea totala la sfarsitul perioadei de leasing.
4.Destinatia finala a produselor va fi S.C.Transport Local „URBIS S.A.”,str.8 Martie Nr.3 Baia-Mare ,in conditii de livrare D.D. P. Baia-Mare.
5. Pentru fiecare lot in parte se va stabili un ofertant castigator cu care se va incheia un Acord cadru pentru acel lot.
6. Pretul din propunerea financiara(Formularul de oferta - 3A) va fi exprimat in euro si lei, iar pretul din Centralizatorul pretului de achizitie –
Formular 3B si Scadentarul de plati cu ratele de leasing – Formular 3 C, va fi exprimat numai in euro.
7.Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: cursul leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data publicarii
anuntului de participare.
8. Pretul ramane ferm in euro, pe toata perioada de derulare a acordului-cadru.
9. In cazul în care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare, atunci în
vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, in plic
inchis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Oferta se depune si se înregistreaza la urmatoarea adresa : str. 8 Martie nr. 3 , Baia Mare, cod 406430, Secretariat, persoana responsabila
Lupan Maria.
- Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de catre autoritatea contractanta pâna la data si ora
limita de depunere, precizata si în anuntul de participare.
- data si ora limita pentru depunerea ofertei:
.............................................
- Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata. Indiferent de modalitatea de
depunere/transmitere, ofertantul îsi asuma riscurile transmiterii ofertei , inclusiv forta majora.
- Ofertele vor fi ambalate în doua plicuri separate, marcate cu „ORIGINAL” si „COPIE” si introduse într-un plic exterior care trebuie sa fie
marcat doar cu urmatoarele:
adresa unitatii contractante, respectiv S.C. „URBIS” SA Baia Mare, str. 8 Martie nr. 3, cod 430406, Baia Mare.
Cuvintele „ A nu se deschide înainte de ................................, ora 10,00
- Plicurile interioare „ORIGINAL” si „COPIE” trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei
fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziata,
- Plicurile interioare „ORIGINAL” si „COPIE” trebuie sa contina plicuri distincte în care vor fi Documentele de calificare si selectie ,
Propunerea tehnica, Propunerea financiara, marcate corespunzator. Fiecare din plicuri va contine în interior un opis cu documentele
continute, iar fiecare fila va fi semnata si stampilata de catre ofertant.
- Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate privind
ratacirea ofertei
- În plicul exterior, pe lânga Plicurile interioare „ORIGINAL” si „COPIE se va atasa:
dovada de constituire a garantiei de participare la licitatie în original cf. pct. III.1.1.
Documentele care însotesc oferta si nu se introduc în plic: Scrisoarea de inaintare (Formularul 1A din sectiunea Formulare si modele ),
Imputernicirea (Formular 1B din sectiunea Formulare si modele), Garantia de participare. Aceste documente vor fi
Împuternicirea va fi însotita de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
NOTA:
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate dupa cum urmeaza:
-1. DOCUMENTE DE CALIFICARE PENTRU FIECARE LOT IN PARTE - ORIGINAL
-2. DOCUMENTE DE CALIFICARE PENTRU FIECARE LOT IN PARTE - COPIE
-3. PROPUNERE TEHNICA PENTRU FIECARE LOT IN PARTE- ORIGINAL
-4. PROPUNERE TEHNICA PENTRU FIECARE LOT IN PARTE- COPIE
-5. OFERTA FINANCIARA PENTRU FIECARE LOT IN PARTE- ORIGINAL
-6. OFERTA FINANCIARA PENTRU FIECARE LOT IN PARTE - COPIE

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

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

VI.3) ALTE INFORMATII
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
-termen de atac: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform
art.256^2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC URBIS SA BAIA MARE
Adresa postala: Strada 8 Martie, nr.3, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 406430, Romania, Tel. +40 262213825, Email: tehnic@urbisbaiamare.ro, Fax:
+40 262213034, Adresa internet (URL): www.urbisbaiamare.ro

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE
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LOT NR. 1 DENUMIRE: Lot 1: 30 buc. autobuze solo pentru transportul urban, cu
podea complet coborata pe toata lungimea vehiculului, cu motor EEV, cod C.P.V.34121400-5
1) DESCRIERE SUCCINTA
Lot 1: 30 buc. autobuze solo pentru transportul urban, cu podea complet coborata pe toata lungimea vehiculului, cu motor EEV, cod
C.P.V.-34121400-5

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
34121400-5 Autobuze cu podea joasa (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Acord cadru4ani.Cantit min20-max30.LOT1 livrat in doua transe.20in anul2012.10pana in anul2014
Valoarea estimata fara TVA: intre 5,200,000.00 si 7,800,000.00 EUR

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 63 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Caract tehnice, functionale si termen de livrare 35 %
caroseria 8%
Rap dintre Putere mot Pm (kW) si cap cil Cc (l) 2 %
Punte fata 4 %
Parbriz 4%
Impact de mediu 2 %
Consum cf. SORT 2 4%
Val consumabile 36 de luni 2%
Garantie 5 %
Termen de livrare 4 % Valoarea garantiei de participare: 140000.00 EUR

LOT NR. 2 DENUMIRE: Lot 2 : 8 buc.troleibuze solo pentru transportul urban, cu
podea complet coborata pe toata lungimea vehiculului, cu actionare electronica de
putere in c.a. comandata de controler cu microprocesor, cod C.P.V.-34622300-6
1) DESCRIERE SUCCINTA
Lot 2 : 8 buc.troleibuze solo pentru transportul urban, cu podea complet coborata pe toata lungimea vehiculului, cu actionare electronica
de putere in c.a. comandata de controler cu microprocesor, cod C.P.V.-34622300-6

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
34622300-6 Troleibuze (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Acord cadru4ani.Cantit min4-max8.LOT2 livrat intr-o transa pana in anul2013
Valoarea estimata fara TVA: intre 1,720,000.00 si 3,440,000.00 EUR

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 63 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Caracteristici tehnice, functionale si termen de livrare 35 %
caroseria 8%
Putere nominala motor 3 %
Punte fata 4 %
Parbriz 4%
Consumul specific de energie electrica 2 %
Numarul de poli ai motorului 4%
Val consumabile 36 de luni 2%
Garantie 6 %
Termen de livrare 2 % Valoarea garantiei de participare: 60000.00 EUR

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-03-2012 14:05

Pagina 10/10

