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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520992-2018:TEXT:EN:HTML

Romania-Bucharest: Military uniforms
2018/S 228-520992

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1) Name and addresses

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Romania
Str. Banu Dumitrache nr. 46
Bucureşti
032572
Romania
Contact person: Lucian Serbu
Telephone:  +40 212322640
E-mail: lucian.serbu@igsu.ro 
Fax:  +40 212084546
NUTS code: RO321
Internet address(es):
Main address: www.igsu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Information about joint procurement

I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-
licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object
II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title:
Articole de echipament pentru uniforma de reprezentare
Reference number: 4203997/2018/TIp 30-45

II.1.2) Main CPV code
35811300

mailto:lucian.serbu@igsu.ro
www.igsu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
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II.1.3) Type of contract
Supplies

II.1.4) Short description:
Articolele de echipament din compunerea uniformei militare de reprezentare se asigură personalului militar, prin
distribuţii în natură, în contul drepturilor anuale de echipament, în baza O.M.I.R.A. nr. 262/2007, cu modificările
şi completările ulterioare și a Planurilor logistice anuale aprobate la nivelul ordonatorului secundar de credite.
Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificare/informatii suplimentare: În a 10-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul zile
pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 333 800.00 EUR

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 16
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 16

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot 12: Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă pentru cadre militare bărbaţi (model clasic, fără bandă la terminație)
Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă pentru cadre militare femei ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lot No: 12

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 7000
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 3500
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 63.000,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

www.e-licitatie.ro
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II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
LOT 15 Eghileți cu o ramură
Lot No: 15

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 10000
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 5000
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 60.000,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot 16: Suport pentru însemne de grad și semne de armă
Lot No: 16

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti
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II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 10000
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 5000
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 32.500,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot 13: Cravată pentru cadre militare
Lot No: 13

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
CanCantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 10000
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 5000
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 35.000,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
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II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
LOT 3 Șapcă stofă vară (inclusiv emblemă) pentru ofițeri
Lot No: 3

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 1500
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 750
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 19.500,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot 10: Fustă stofă vară
Lot No: 10

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300
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II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 1500
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 750
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 18.000,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot 14: Eghileți cu două ramuri
Lot No: 14

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 2000
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 1000
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 17.000,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
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Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot 5: Pantalon lung (varianta pentru iarnă) pentru cadre militare bărbați
Lot No: 5

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 3900
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 1950
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 68.250,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
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Lot 6: Pantalon lung (varianta pentru iarnă) pentru cadre militare femei
Lot No: 6

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 1500
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 750
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 25.500,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot 2: Șapcă stofă iarnă (inclusiv emblemă) pentru maiștri militari și subofițeri
Lot No: 2

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 6100
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 3050
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 67.100,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
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Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot 4: Șapcă stofă vară (inclusiv emblemă) pentru maiștri militari și subofițeri
Lot No: 4

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 6.100
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 3.050
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 64.050,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
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II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot 7: Pantalon lung (varianta pentru vara) pentru cadre militare bărbați
Lot No: 7

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 4000
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 2000
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 66.000,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot 11: Cămaşă-bluză cu mânecă lungă pentru cadre militare bărbaţi (model cu bandă la terminație) Cămaşă-
bluză cu mânecă lungă pentru cadre militare femei (model cu bandă la terminație)
Lot No: 11

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
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Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 7000
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 3500
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 66.500,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot 1: Șapcă stofă iarnă (inclusiv emblemă) pentru ofițeri
Lot No: 1

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 1500
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 750
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 20.250,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
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Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot 8: Pantalon lung (varianta pentru vară) pentru cadre militare femei
Lot No: 8

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 1500
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 750
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 24.000,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot 9: Fustă stofă iarnă
Lot No: 9

II.2.2) Additional CPV code(s)
35811300

II.2.3) Place of performance
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NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Bucuresti

II.2.4) Description of the procurement:
Cantitati estimate acord cadru: minim 100 - maxim 1500
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 100 - maxim 750
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 20.250,00 euro fara TVA

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions for participation

III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on
professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute de art. 164, art.
165 si art. 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: Ofertanții (inclusiv asociații / subcontractanții /
terții susținători) au obligația completării si prezentării inițiale a DUAE distinct.
ATENTIE!
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații / subcontractanții / terții susținători) atrage respingerea
acesteia ca inacceptabila.
Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute
la art. 59 si 60 din Legea 98/2016; angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz
și declarația privind conflictul de interese. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru
solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE,
atât ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura
desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
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Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi
prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în
clasamentul intermediar întocmit după derularea etapei de "licitație electronica". Aceste documente sunt:
1. cazierul judiciar al operatorului economic;
2. cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere si de supraveghere al respectivului
operator economic, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3. cazierul judiciar al celor ce au putere de reprezentare, de decizie și de control în cadrul operatorului
economic, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
4. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările
prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
5. certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal central, respectiv unitățile subordonate Agenției
Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) pe raza căreia societatea își are sediul social, din care sa reiasă că
ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia. Ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în
clasamentul intermediar întocmit dupa derularea etapei de "licitatie electronica" trebuie să prezinte certificat de
atestare fiscală prin care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia.
6. certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasă că ofertanții clasați pe primele 3 (trei)
locuri nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia.
Ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit dupa derularea etapei de "licitatie
electronica" trebuie sa prezinte certificat(e) eliberate de compartimentul/ biroul/ serviciul/ direcția de impozite
si taxe locale din cadrul unitatii administrativ-teritoriale pe raza căreia operatorii economici își au sediul social/
puncte de lucru/sedii secundare pentru care există obligații de plata, privind plata impozitelor si taxelor locale,
din care sa reiasă faptul ca operatorii economici nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia/acestora.
7. In sensul prevederilor art. 60 si art. 167 alin. 1 lit. e) din Legea 98/2016, persoanele ce dețin funcții de decizie
în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire
sunt următoarele: Iamandi Dan Paul – Inspector General, Dragne Daniel Marian – Prim-Adjunct al Inspectorului
General, Damian Cezar Mihai – Adjunct al Inspectorului General, Balaci ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Nu este cazul
Minimum level(s) of standards possibly required:
Nu este cazul

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
CERINȚA nr. 2 Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția
sa o subcontracteze Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează sa le
subcontracteze si datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.
Informații privind asocierea (dacă este cazul)
CERINȚA nr. 1 Ofertanții au obligația de a prezenta eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care
urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorităţii contractante.
CERINȚA nr. 3 Informații privind terții susținători (daca este cazul) Capacitatea tehnică și/sau profesională a
operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182-185 din Legea nr.98/2016.
Minimum level(s) of standards possibly required:
În DUAE completat de ofertant se vor include si informațiile solicitate cu privire la subcontractanți.
Subcontractanții menționați de ofertant vor prezenta DUAE în scopul demonstrării neîncadrării în motivele
de excludere. ATENTIE Nedepunerea DUAE odată cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

www.e-licitatie.ro
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Odată cu DUAE se va depune și acordul de subcontractare. Nedepunerea acestuia odată cu DUAE, constituie
temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in
secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura
desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele
informații: denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care
urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi nr/data
acordului de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea
îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de
subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în
care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională.
Îndeplinirea cerinței minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională poate fi demonstrată prin luarea în
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz membri grupului vor răspunde în mod solidar
pentru executarea acordului – cadru / contractului subsecvent (aspect menționat în acordul de asociere). La
solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va
prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică
și profesională. Acordul de asociere va fi valabil pe perioada evaluării iar la momentul semnării acordului cadru
promitentul furnizor va prezenta acordul de asociere valabil pe perioada de 24 luni semnat de reprezentanții
legali ai asociațiilor în formă legalizată.
Completarea unui DUAE distinct de către ofertanți (inclusiv asociatii / tertii sustinatori). ATENTIE Nedepunerea
DUAE odată cu oferta (inclusiv asociatii / tertii sustinatori) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Eşantioanele, descrierile sau fotografiile, aferente produselor care urmează a fi livrate, se vor prezenta doar
la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantii situati pe primele 3
(trei) locuri, dupa etapa de licitatie electronică. Nota: Eșantioanele vor fi depuse la sediul A.C iar descrierile si
fotografiile vor fi atasate in SICAP. Se solicită: 1. Fotografii color, format A4:pt produsul care urmează a fi livrat
(faţă, spate şi lateral), pt fiecare accesoriu montat pe produsul care urmează a fi livrat, precum și pt fiecare strat
de material textil utilizat la confecționare (toate straturile din componența produsului).Acestea vor fi fotografiate
pe o suprafaţă de contrast şi astfel încât acestea să ocupe 70 - 80 % din suprafaţa fotografiei. 2.Eticheta
textilă.Aceasta trebuie realizată în cf cu precizările pct.5 din specificațiile tehnice aferente fiecărui tip de produs
în parte.Pt loturile nr.11 și 12 se va specifica pe eticheta textilă la compoziția fibroasă că s-au utilizat fire de
bumbac pieptănat. 3.Eşantioane de materii prime de bază (în mărimea cel puțin a unei unități de confecţionare)
în concordanță cu raportul de încercare depus in cuprinsul prop tehnice, având aplicate pe margini ştampile de
identificare, de la producătorul materiei prime (declarat în Fișa cu informații despre producătorul acesteia) şi de
la laboratorul care a emis raportul de încercare. Acestea se vor depune pentru fiecare lot în parte și din toate
materiile prime de bază și/sau auxiliare pentru care s-au solicitat rapoarte de încercare/testări de laborator (cf
precizărilor pct. VIII „Tabelul cu încercări de laborator pentru materii prime/auxiliare/ accesorii” din Caietul de
sarcini). 4. Eşantioane de materiale auxiliare (în cant. necesară realizării unui unități de produs), astfel: a)Lot
nr. 1, 2, 3 și 4: materialele indicate la pct. 2 (nr. crt. de la 3 până la 16 inclusiv) din ST nr.118835/15.03.2018 și
emblema brodată pentru coifură executată conform ST nr.64446/05.02.2007 (inclusiv stema țării realizată din
tablă de alamă ambutisată și ștanțat in cf. cu prev. aflate în vigoare:Legea nr.102/1992 privind stema țării sigiliul
statului, cu modifi și completările ulterioare); b)Lot nr.5 și 7: minim materialele indicate la pct.2 (nr. crt. de la 3
până la 13 inclusiv) din ST nr.118838/15.03.2018; c)Lot nr.6 și 8: minim materialele indicate la pct.2 (nr. crt. de
la 3 până la 12 inclusiv) din ST nr.118839/15.03.2018; d)Lot nr.9 și 10: minim materialele indicate la pct.2 (nr.
crt. de la 3 până la 9 inclusiv) din ST nr.118840/15.03.2018; e)Lot nr.11 și 12: ecuson brodat pentru mânecă
executat conform ST nr. 119415/16.04.2018, nasturi și întăritura termoadezivă de la pct. 2 (nr.crt. 2 și 3) din
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ST de produs aferentă; f)Lot nr.13: materialele indicate la pct. 2 (nr. crt. 2 și 3) din ST nr.64452/05.02.2007;
g)Lot. nr.14 și 15: materialele indicate la pct. 2 din ST de produs aferentă; h)Lot nr. 6: materialele indicate la pct.
2 (nr.crt. de la 2 până la 9 inclusiv) din ST nr. 53673/25.01.2008. În cazul lotului mixt (pentru bărbaţi şi pentru
femei), se vor depune eşantioane de mat. prime de bază/mat. auxiliare atât pt bărbați, cât și pt femei. Nota:
1. Toate fotografiile/eşantioanele/eticheta textilă vor fi marcate cu numele ofertantului şi denumirea prod. 2.Se
acceptă ca alternativă opțională pentru îndeplinirea cerințelor de la pct. 9,10 și 11 B (caz în care nu se vor mai
depune separat fotografii color, eşantioane de materii prime/auxiliare și eticheta textilă de marcaj) depunerea
unei unități gata confecționate, marcate coresp și care să cuprindă toate straturile de materii prime si auxiliare
utilizate la realiz. produsului 3.Eşantioane depuse de of declarați câștigători nu se restituie.
Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la
existența unei susțineri de terță parte, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/
angajamentele ferme ale terților susținători, inclusiv documente transmise ofertantului de către terțul/terții
susținător/susținători din care să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținător/susținători vor asigura
îndeplinirea propriului angajament de susținere. Prin angajamentul de susținere operatorul economic dovedește
autorității contractante că a luat toate măsurile pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare
executării acordului cadru/contractului subsecvent, inclusiv că deține toate autorizațiile, licențele și avizele
în condițiile legii pentru toate activitățile pe care susține că le va efectua. Prin angajamentul ferm, terțul/terții
confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea
modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat
susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului
(descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Operatorul economic ofertant poate să se bazeze
pe capacitatea terțului susținător, în ceea ce privește cerința autorității contractoare referitoare la calificări
educaționale și profesionale ale operatorului economic, doar atunci când acesta va desfășura efectiv serviciile
în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. Autoritatea contractantă respinge terțul susținător
propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre
motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. și solicită candidatului/
ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului
tratamentului egal. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantii situati pe primele 3 (trei) locuri, dupa
etapa de licitatie electronică vor prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind
capacitatea tehnică și profesională.

III.1.5) Information about reserved contracts

III.2) Conditions related to the contract

III.2.2) Contract performance conditions:

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure
IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure
Open procedure

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:
Nu este cazul
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IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:
Informații privind licitația electronică utilizată ca etapă finală a procedurii de licitație deschisă (art. 20 alin. 9 din
HGR nr. 395/2016):
a) elementele ofertei care vor face obiectul licitaţiei electronice: valoarea totală a propunerii financiare, în euro
fără TVA;
b) eventualele limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătă... detalii pe www.e-
licitatie.ro

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/01/2019
Local time: 15:00

IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian

IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/04/2019

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 21/01/2019
Local time: 15:00
Place:
In SEAP

Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2) Information about electronic workflows

VI.3) Additional information:
1) DUAE — repr o decl pe propria raspundere a op. ec. potrivit careia nu se afla intr-una dintre situatiile de
excludere prev de legislatia nationala si indeplineste criteriile de calificare si selectie precizate de A.C. in fisa
de date a achizitiei. Ofertantii au obligatia utilizarii formularului pus la dispozitie de autoritatea contractanta
prin intermediul documentatiei de atribuire. Informațiile incluse în DUAE vor fi furnizate într-o manieră care
să permită comisiei de evaluare din cadrul autorității contractante să adopte o decizie clară în legătură cu
îndeplinirea cerințelor de calificare. Operatorii economici participanți la procedură vor prezenta DUAE, după
cum urmează:
(a) Operatorul economic care participă individual și care nu se bazează pe capacitățile altor entități pentru a
îndeplini criteriile de calificare va completa un singur DUAE,

www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
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(b) Operatorul economic care participă individual, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor alte
entități (terți susținători/subcontractanți), trebuie să depună, în cadrul procedurii, propriul său DUAE precum și
câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitățile pe ale cărei capacități se bazează,
(c) Grupurile (asocierile) de operatori economici, inclusiv asociațiile temporare, care participă împreună la
procedura de atribuire, trebuie să prezinte câte un DUAE separat, care să cuprindă informațiile solicitate pentru
fiecare dintre operatorii economici participanți în cadrul asocierii;
2) Având în vedere faptul că:
— se va încheia un acord-cadru cu 3 (trei) operatori economici,
— criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”,
— incheierea contractelor subsecvente se va efectua fără reluarea competitiei.
În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (3) din H.G. nr.395/2016, atunci când două sau mai multe oferte au
o valoare totală egală a propunerii financiare şi sunt clasate pe acelaşi loc, în vederea departajării, autoritatea
contractantă solicită noi propuneri financiare acestora, fără ca acest lucru să afecteze poziţiile superioare în
clasament. Solicitarea autorității contractante se va realiza prin intermediul SEAP — rubrica „întrebări”.

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone:  +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro 
Fax:  +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5) Date of dispatch of this notice:
21/11/2018

mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro

