
Statii de intoxicare pentru toate tipurile de rozătoare
(șoareci si șobolani)

Anunt de participare
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A. 
Cod de identificare fiscala: 37804055; Adresa: Strada: Aleea Buchetului nr. 10-12, nr. 10-12; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti;  Cod postal:  011849; Tara: Romania; Persoana de contact: Aura Simona Lazarescu; Telefon: +40 722437353; Fax: -E-mail:
office@cmeib.ro; Adresa internet: (URL) www.cmeib.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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Mediu

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Statii de intoxicare pentru toate tipurile de rozătoare (șoareci si șobolani)
Numar referinta: 37804055/2018/13

 
II.1.2) Cod CPV principal
44617000-8 Cutii (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              LOT  I – Stație de intoxicare tip piatra pentru uz exterior –1.000 bucăți
LOT  II – Stație de intoxicare din plastic pentru uz exterior –200.000 bucăți
LOT  III – Stație de intoxicare din carton ondulat sau plastic ondulat pentru uz interior –200.000 bucăți

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2635000; 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: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 3
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Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 LOT  I – Stație de intoxicare tip piatra pentru uz exterior –1.000 bucăți

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 44617000-8 Cutii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
La sediul autoritatii contractante : Aleea Buchetului nr 10-12 sect 3 BucurestiLa sediul autoritatii contractante : Aleea Buchetului nr
10-12 sect 3 Bucuresti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare stații de intoxicare tip piatra pentru uz exterior –1.000 bucăți

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Termen de livrare
Descriere: Termenul de livrare reprezinta termenul in care operatorul economic se angajeaza sa livreze produsele ce fac obiectul
procedurii. Termenul nu poate fi mai mic decat maximul acceptat prin caietul de sarcini
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Punctajul pentrul factorul de evaluare “Termen de livrare” se acorda astfel:
a)   Pentru cel mai mic termen de livrare se acorda 10 pct.
b)   Pentru celelalte termene ofertate punctajul se calculeaza proportional, astfel:
Pliv(i)=Tliv minim/Tliv(i)x10 pct.
Tliv minim=cel mai scurt termen de livrare ofertat ;
Tliv(i)=Termenul de livrare al operatorului in evaluare.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 95000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
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II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
2 LOT  II – Stație de intoxicare din plastic pentru uz exterior –200.000 bucăți

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 44617000-8 Cutii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
La sediul autoritatii contractante : Aleea Buchetului nr 10-12 sector 3 BucurestiLa sediul autoritatii contractante : Aleea Buchetului nr
10-12 sector 3 Bucuresti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare stații de intoxicare din plastic pentru uz exterior –200.000 bucăți

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Termen de livrare
Descriere: Termenul de livrare reprezinta termenul in care operatorul economic se angajeaza sa livreze produsele ce fac obiectul
procedurii. Termenul nu poate fi mai mic decat maximul acceptat prin caietul de sarcini.
Punctajul pentrul factorul de evaluare “Termen de livrare” se acorda astfel:
a)   Pentru cel mai mic termen de livrare se acorda 10 pct.
b)   Pentru celelalte termene ofertate punctajul se calculeaza proportional, astfel:
Pliv(i)=Tliv minim/Tliv(i)x10 pct.
Tliv minim=cel mai scurt termen de livrare ofertat ;
Tliv(i)=Termenul de livrare al operatorului in evaluare.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: -

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 2200000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)
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II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
3 LOT  III – Stație de intoxicare din carton ondulat sau plastic ondulat pentru uz interior –200.000 bucăți

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 44617000-8 Cutii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
La sediul autoritatii contractante : Aleea Buchetului nr 10-12 sector 3 BucurestiLa sediul autoritatii contractante : Aleea Buchetului nr
10-12 sector 3 Bucuresti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare stații de intoxicare din carton ondulat sau plastic ondulat pentru uz interior –200.000 bucăți

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Termen de livrare
Descriere: Termenul de livrare reprezinta termenul in care operatorul economic se angajeaza sa livreze produsele ce fac obiectul
procedurii. Termenul nu poate fi mai mic decat maximul acceptat prin caietul de sarcini.
Punctajul pentrul factorul de evaluare “Termen de livrare” se acorda astfel:
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a)   Pentru cel mai mic termen de livrare se acorda 10 pct.
b)   Pentru celelalte termene ofertate punctajul se calculeaza proportional, astfel:
Pliv(i)=Tliv minim/Tliv(i)x10 pct.
Tliv minim=cel mai scurt termen de livrare ofertat ;
Tliv(i)=Termenul de livrare al operatorului in evaluare.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: -

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 340000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

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: 
Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din
documentatia de atribuire.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 (2) din
acelasi act normativ.
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din
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documentatia de atribuire.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din
documentatia de atribuire.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
 
Cerinta nr. 4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt urmatoarele:
-   Director General                      Niculae Constantin
-   Director General Adjunct      Elena Barabancea
-   Director General Adjunct      Cristian Maracine
-   Director General Adjunct      Eduard Raducanu Mildner
-   Director Comercial                 Mihai Alexandru Ionita
-   Director Exploatare                Georgeta Dragomir
-   Expert Achiziții Publice          Aura Simona Lazarescu
Documente justificative care vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de asociat, subcontractant, tert sustinator):
- certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului din care sa reiasa
lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul
prezentarii acestuia;
-  cazier  judiciar  al  operatorului  economic si  al  membrilor  organului  de administrare,  de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
- dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
Din documentele eliberate de autoritatile competente trebuie sa rezulte ca în obiectul de activitate al ofertantului sunt cuprinse
producerea/comercializarea de produse in concordanta cu obiectul prezentei achizitii, atât pentru persoane juridice române cât si
pentru persoanele juridice straine;
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pt ofertantii straini
document echivalent emis in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod
obligatoriu de catre traducatori autorizati), sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de asociat, subcontractant, tert sustinator).

 
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: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Cerinta nr.1 
Completare cerintei corespunzatoare in formularul DUAE
Ofertantii vor face dovada ca au livrat, in ultimii 3 ani, in conformitate cu normele profesionale din domeniu, produse similare celor
care fac obiectul prezentei proceduri la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportarea la data limita de depunere a
ofertelor. - Cerinta nr.1 Livrarea produselor se confirma prin prezentarea unor documente emise sau contrasemnate de o autoritate
ori de catre clientul privat beneficiar.
Documentele prezentate in vederea sustinerii experientei similare se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului
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clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Respectivele documente trebuie sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea,
perioada si locul prestate serviciile si sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale.
2.) Cerinta nr.2
Ofertantii vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante o mostra/un model din produsul ofertat - Cerinta nr.2
 Furnizorul va depune / transmite fizic, la sediu COMPANIEI MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A, in max 5 zile de la data
limita de depunere a ofertelor , o mostra/un model din produsul ofertat.
- Daca mostra/modelul nu corespunde cu oferta tehnica prezentată acesta va fi respinsa;
- Daca furnizorul nu va depune / transmite fizic in termenul menționat mai sus, mostra/modelul ofertat, oferta acestuia va fi
respinsa;
1.) Produsul livrat trebuie să respecte prevederile legale obligatorii privind protecţia mediului - Ofertantul trebuie să prezinte
dovada că produsele au fost realizate într-un sistem de management al calității, certificate în conformitate cu SR EN ISO 9001: 2008
sau echivalent.
Produsul livrat trebuie să corespundă legislaţiei naţionale şi europene privind siguranţa în exploatare şi securitate a muncii;

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative
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IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 11.04.2019 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 11.04.2020
Durata in luni: 12

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.04.2019; 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
              In vedere completarii DUAE va fi accesat urmatorul link: https://ec.europa.eu/tools/espd
NOTA: Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea  contractanta va  raspunde in mod clar si complet
tuturor solicitarilor de clarificari in a 12- a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor

 
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: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-
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VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2019
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