
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST 
Cod de identificare fiscala: 11733112; Adresa: Strada: Anghel Saligny, nr. 24; Localitate: Braila; Cod Postal: 810210; Tara: Romania; Codul
NUTS: RO221 Braila; Adresa de e-mail:  adrse@adrse.ro; Nr de telefon: +40 339401018; Fax: +40 339401017; Persoana de contact:
LUMINITA MIHAILOV; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.adrse.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 (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 7
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Altele

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
"Carburant" auto pe baza de carduri
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 2022/11733112/1

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
09132100-4 Benzina fara plumb (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Contract de carburanti auto pe baza de carduri. Tipul de carburant solicitat de la data semnarii contractului pana la
31.12.2022 este:
-   Benzina: 9400 litri - COD CPV: 09132100-4 - Benzină fără plumb
-   Motorina:7300 litri - COD CPV: 09134200-9 - Motorină
Total carburanti: 16700 litri
Pentru produsele ce urmeaza a se achizitiona de catre ADR Sud-Est  și care vor face obiectul procedurii, toate specificatiile tehnice
precizate in caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.
Produsele care fac obiectul prezentului contract vor respecta standardele nationale stabilite prin legislatia in domeniu, prevazuta in
Ordonanţa de Urgenţă nr. 80 din 13 septembrie 2018, pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei,
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de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul
şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7 zile.
Numărul  de  zile  până  la  care  AC  poate  transmite  raspunsurile  la  clarificări  înainte  de  data-limită  de  depunere  a
ofertelor/candidaturilor: 5 zile

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 100000 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
 

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:
Stațiile de distribuție ale contractantului

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Contract de furnizare carburanti auto (motorina si benzina) pe bază de carduri - total cantitate estimata de carburant auto – 16.700
litri.Durata contractului  este de la  data semnarii  acestuia,  pana la  31.12.2022,  cu posibilitatea prelungirii  prin act  aditional,
conditionata de existenta resurselor financiare alocate. Produsele trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in specificatiile
tehnice care reprezinta cerinte minime obligatorii si care fac parte integranta din Caietul de sarcini. Cerintele sunt obligatorii pentru
toti ofertantii si nu absolva pe acestia de responsabilitatea de a realiza si alte sarcini pe care le considera necesare pentru asigurarea
calitatii produselor.Nu se admit oferte alternative. Urmatoarele cerinte privind sistemul computerizat de control, gestionare şi
monitorizare  permanenta on-line a cardurilor de carburant şi a tranzactiilor efectuate in baza acestora trebuie indeplinite cumulativ:
 
a)   ofertantul va asigura accesul autoritatii contractante la un sistem computerizat pentru controlul, gestionarea şi monitorizarea
permanenta on-line a cardurilor de carburant şi a tranzactiilor efectuate in baza acestora pentru alimentarea autovehiculelor, pentru
fiecare utilizator (card) si global.
Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, ofertantul va depune odata cu oferta tehnica, documente doveditoare ale situatiilor
generate de sistemul computerizat, conform cerintelor autoritatii contractante (ex: rapoarte generate din sistem, captura ecran -
print screen- cu interfata sistemului ).
b)   sistemul computerizat si aplicatia informatica la care autoritatea contractanta va avea acces, vor asigura alimentarea stricta
numai a autovehiculelor apartinând autoritatii contractante, nominalizate de aceasta, alimentarea altor autovehicule nefiind permisa;
c)   sistemul computerizat va asigura vizualizarea „online” de catre persoanele desemnate de autoritatea contractanta (care vor
detine parolele de acces) a cantitatilor de combustibil livrate in baza fiecarui card;
d)   accesarea aplicatiei informatice pentru vizualizarea online a alimentarilor efectuate pe baza cardurilor va fi gratuita;
e)   sistemul computerizat şi aplicatia informatica vor permite persoanelor desemnate de autoritatea contractanta (care vor detine
parolele de acces) stabilirea in orice moment, pentru fiecare card in parte, a cantitatii de carburant ce va putea fi alimentata in baza
cardului respectiv, in limitele cantitatilor totale stabilite prin contract;
f)   numarul estimat de carduri care vor fi emise la semnarea contractului este 12;
g)   cele 12 carduri vor fi personalizate cu numele autoritatii contractante şi numarul de inmatriculare al autovehiculului. In baza
acestor carduri, personalul ADR SE care va alimenta respectivul autoturism va avea dreptul de utilizare numai pentru autovehiculul al
carui numar de inmatriculare a fost mentionat pe card, conditionat de introducerea codului PIN corespunzator cardului;
h)   cardurile initiale vor fi emise de catre furnizor in maxim 3 (trei) zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante; 
i)   autoritatea contractanta işi rezerva dreptul de a solicita, pe durata contractului, modificarea numarului de carduri emise, anularea
anumitor carduri sau emiterea de carduri noi, in functie de necesitatile proprii;
j)   emiterea cardurilor de carburant, setarea lor, modificarea numarului de carduri emise, inclusiv inlocuirea in caz de pierdere, furt
sau deteriorare, precum şi anularea lor la solicitarea expresa a autoritatii contractante, vor fi asigurate gratuit;
k)   aplicatia informatica online la care autoritatea contractanta va avea acces, va genera in mod automat, in orice moment,
informatii privind tranzactiile/alimentarile cu carburant efectuate in luna curenta (cantitatea in litri, locatia - statia de distributie, data
şi ora alimentarii, tipul de carburant, valoarea carburantului achizitionat, seria/numarul cardului utilizat, subtotal pe fiecare card şi
total general), cât şi informatii privind tranzactiile efectuate pe toata durata contractului;   
l)   ofertantul trebuie sa dispuna de o retea de statii de distributie proprii si/sau partenere/afiliate prin care sa acopere intreg
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teritoriul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (respectiv judetele Braila, Galati, Buzau, Vrancea, Tulcea si Constanta) si Mun. Bucuresti - in
acest sens,  ofertantul  trebuie sa faca dovada ca dispune de minim o statie proprie sau in parteneriat/afiliata,  in fiecare din
municipiile resedinta de judet din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est: Braila, Galati, Buzau, Vrancea, Tulcea si Constanta, precum si
Mun. Bucuresti, prin intermediul carora poate furniza, pe baza cardurilor, carburantul solicitat;
m)   ofertantul va prezenta o lista cu statiile de distributie (atât statii proprii, cât şi partenere/afiliate), pe judete, in care se vor
mentiona in mod obligatoriu: adresa, numarul de telefon/fax şi programul de lucru al acestora, ofertantul câştigator având obligatia
de a actualiza in permanenta lista respectiva, pe toata durata contractului;
n)   ofertantul va permite accesul permanent al autoritatii contractante, prin intermediul aplicatiei informatice, la baza de date
referitoare la alimentarile/tranzactiile efectuate cu cardurile sale;
o)   ofertantul va asigura permanent, in toate statiile de distributie (atât la cele proprii, cât şi la cele ale partenerilor) in mod
obligatoriu, carburantii solicitati de autoritatea contractanta;
p)   in vederea urmaririi stricte a consumurilor de carburant, ofertantul va da posibilitatea autoritatii contractante de blocare a
cardurilor şi va pune la dispozitia acesteia inregistrarile video pentru posibilele cazuri de frauda.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 9; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

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: Da
Identificarea proiectului: Sprijin pentru ADRSE in perioada 2020-2021 in vederea implementarii Programului Operational Regional
2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR

II.2.14 Informatii suplimentare
Axa Prioritara 12 - Asistenta tehnica
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Se acceptă ajustarea preţului conform articolului 221 din Legea 98/2016 si art.
164, alin 3 si 4 din H.G. nr. 395/2016, în funcţie de preţul la pompă practicat de Contractant în momentul alimentării, ori de cate ori
apar fluctuații justificate, conform specificului pieței petroliere (piața strategică), cu respectarea dispozițiilor legale privind achizițiile
publice și ale legislației aplicabile, în vigoare.
Prețurile unitare, la pompa de alimentare, ale combustibililor se pot modifica pe parcursul derulării contractului în funcție de
cotațiile internaționale ale petrolului și ale produselor rafinate, cererea și oferta de pe piață, nivelul de competitivitate, modificarea
raportului leu-euro, a accizelor, a TVA-ului, a taxelor, impozitelor etc.
În toate situațiile descrise mai sus, având în vedere lipsa predictibilității și evoluția pieței petroliere (piața strategică), nu se vor
încheia  acte  adiționale,  urmând a  fi  achiziționate  cantitățile  de  carburanți  în  limita  valorii  maxime a  contractului  la  prețul
combustibililor la pompă, la momentul alimentării, din care se va scadea discountul acordat de catre Contractant.
La calcularea valorii lunare de plata, se va lua in considerare pretul unitar calculat ca medie a preturilor unitare, fara TVA, aferente
combustibililor alimentati in perioada de referinta in reteaua de distribuitie a Contractantului, la care se va aplica discountul.
Discountul fata de pretul carburantului la pompa din momentul alimentarii, va ramane ferm si se va acorda pe toata perioada de
derulare a contractului de furnizare.

 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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Cerința 1 : Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din
Legea nr.98/2016. Încadrarea în situatia prevăzută la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage
exluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către ofertantii, asociatii, tertii sustinători
si subcontractantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situației lor, în conformitate cu  art. 193 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice.  Se va depune odata cu DUAE, angajamentul ferm (Formularul 7) al tertului sustinator din care
sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere,
dupa caz ( art.193 alin.2/ Legea 98/2016). Nedepunerea acestuia odata cu DUAE constituie temei pentru respingerea ofertei.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta  (inclusiv  pentru asociat/tert  sustinator/subcontractant)  atrage respingerea acesteia  ca
inacceptabila.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor.
Aceste documente sunt:
•   certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc) – pentru sediul social, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie
pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat
datorate, valabile la momentul prezentarii (acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII
ACESTORA).
 
•   cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
•   după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
•   alte documente edificatoare, după caz.
Precizări: În cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii
sustinatori, subcontractantul/subcontractantii, dacă există.
In cazul in care ofertele declarate admisibile dupa finalizarea evaluarii ofertelor sunt depuse de o asociere, fiecare asociat ( inclusiv
liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus.
Autoritatea contractantă exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire, în care ia la cunostinta ca
operatorul economic se afla, având în vedere actiunile sau inactiunile savârsite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situatiile
prevazute la art. 164, 165 si 167 de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.
În cazul în care este identificată o situație de excludere prevăzute la art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 în legătură cu
subcontractanții propuși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 171 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractantă
solicită ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în
aceasta situație.
Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că si-
au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor si contribuțiilor către bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu
reglementările aplicabile în tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit, eliberate de autoritățile competente din
aceste țari (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidentă fiscală (evitarea
dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori, în lipsa acestuia, a unui angajament de obținere a acestui document, cel
mai târziu până la data semnării contractului de achiziție publică.
Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată în limba română.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea
contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau
judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
 
Cerința 2 :Declaratia privind neincadrarea in art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Prevederile  art.  59  si  60  din  Legea  nr.98/19.05.2016  privind  achizitiile  publice  se  aplica  si  pentru  tert(i)  sustinator(i)  si
subcontractant(i).
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire sunt:
Luminita  MIHAILOV – Director General
Luana Mirela ZAHARIA – Director Economic
Jenica Joita CRACIUN – Director DIPOR
Veronica-Roxana MANOLACHE – Sef Birou Achizitii
Mariana CONSTANTIN- Expert achizitii
Luiza Tatiana PRICOP –   Consilier juridic/ Sef Birou juridic
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Mariana IABA – Administrator
Irina Ralda SIGHINAS CRISTA – Consilier juridic / Presedinte cu drept de vot comisie
Florentina Veronica BANICA – Expert Achizitii / Membru comisie
Marian IRIMIA – Manager Proiect / Membru comisie
Ciprian FILOTI – Manager Proiect / Membru de rezerva
In cazul ofertei comune, indeplinirea cerintei nr. 2 este obligatorie pentru fiecare asociat.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
-se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti/ tert(i) sustinator(i) / subcontractant(i) la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei lor;
- Declaratia privind neincadrarea in art. 59 si 60 din Legea nr.98/19.05.2016 privind achizitiile publice va fi prezentata de ofertanti,
terti sustinatori si subcontractanti (Formular 6)
Autoritatea contractanta va considera ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se
incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, orice document considerat edificator,
din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere
judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau
in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente
emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 59-60,
164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau,
daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, 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.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei de catre AC:
AC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016  privind instituirea unui mecanism de
prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerință : Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă,
din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum
și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică
inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE
distinct.
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
 
 - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
 
 -  Documentul  justificativ actualizat care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul
constatator emis de ONRC, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice
străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română de catre un traducator autorizat, urmează să
fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluării ofertelor.
 
Obiectul  contractului  trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul  emis de ONRC sau de organismul la care
operatorul economic este atestat profesional. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data
prezentarii.
 
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, asociati si/sau terti sustintori dovada înregistrării și
corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către
subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Cerința 1 - Experiența similară:- Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a
ofertelor) au furnizat carburant auto pe bază de carduri, in cadrul a maxim 3 contracte, în valoare cumulată de cel puțin 100.000,00
lei, fără TVA.
Cerinta nr. 2 — Informatii privind asociatii:
In cazul in care exista asociati,  acestia se vor identifica si  vor prezenta toate documentele privind eligibilitatea si  calificarea
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mentionate la pct. III 1.
Capacitatea tehnica si profesionala – se demonstreaza prin considerarea resurselor tuturor membrilor asocierii.Toate celelalte
documente privind calificarea vor fi prezentate individual de catre toti operatorii economici.Se prezinta Acordul de asociere al
partilor cu desemnarea Liderului, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului deachizitie publica – Formularul 3.In
acordul de asociere va fi desemnat asociatul ofertant care ii reprezinta si pe ceilalti asociati in raporturile cu ADR SE.
Nedepunerea odată cu DUAE a acordului de asociere, constituie temei pentru respingerea ofertei. Autoritatea contractanta  poate
solicita  clarificari  pentru  eventualele  inadvertente  de  forma  ale  informatiilor  cuprinse  in  sectiunile  DUAE,  atat  ale
ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea
corespunzatoare a procedurii de atribuire. Acordul de asociere urmeaza a fi autentificat la Notariat in termen maxim de 5 zile de la
data adjudecarii, in cazul in care Asociatilor li se incredinteaza Contractul.
Cerinta nr. 3:
Informatii  privind partea din contract  pe care operatorul  economic are,  eventual,  intentia  sa o subcontracteze si  datele de
recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Cerinta nr. 4:
Informatii privind tert(i) sustinator(i) conform art.182 din Legea nr. 98/2016 privid achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire: 
1.Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de
experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.
Se va prezenta o lista a contractelor de furnizare de carburant, in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, calculati de
la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati conform art.179 lit b) din
Legea nr. 98/2016.
La nivelul DUAE, trebuie precizate urmatoarele informații referitoare la contractul/contractele invocate drept experienta similara: 
-numărul și data contractului/contractelor;
-tipul/categoriile de produse furnizate;
-valoarea contractului/contractelor fara TVA;
-beneficiarul/beneficiarii contractului/lor;
-data și numărul documentului/documentelor de recepție.
-Ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil (in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractant),
impreuna cu valoarea acestor afara TVA.
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
 
2.Se va completa DUAE.
Documentele solicitate in sustinerea cerintei,  urmează să fie prezentate,  la solicitarea autorității  contractante, doar de către
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In cazul unei asocieri toate celelalte documente privind calificarea vor fi prezentate individual de catre toti operatorii economici.
Acordul de asociere —Formularul 3 - se prezinta odata cu DUAE.
 
3.Se  va  completa  DUAE.  Documentele  solicitate  in  sustinerea  cerintei,  urmează  să  fie  prezentate,  la  solicitarea  autorității
contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
- contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati, in conformitate cu oferta depusa.
 
4.Se va completa DUAE.
Documentul solicitat in sustinerea cerintei urmează să fie prezentat, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul
clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Proportia de subcontractare
Modalitatea de indeplinire: 
Se va complete DUAE.

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Of va constitui gar de partic în cuantum de 1.000,00 lei fara TVA.Gar de partc constit în altă monedă decât leul, se va calcula la
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cursul leu/valută comunicat de BNR din data publicării anunțului de participare.Pe de valab a gar de partic va fi cel puțin egală cu
perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile la data limita de depunere a ofertei stabilită prin anunțul de participare
publicat în SEAP.Garanția de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și
completările ulterioare.În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul detinut de ADR SE – deschis la BRD Sucursala Braila,
cod IBAN RO74BRDE090SV40733420900.Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data
limită de depunere a oferelor.În cazul utilizării unui instrument de garantare, dovada constituirii garanției de participare semnată cu
semnătură electronică, se va încărca în SEAP, până cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a oferelor şi trebuie să prevadă că
plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu
privire  la  culpa  persoanei  garantate.  (de  ex.  Scrisoare  de  garantie  bancara  –  Formularul  5).După această  dată,  autoritatea
contractantă solicită în temeiul art. 143, coroborat cu art. 123 din HG nr. 395/2016 clarificări în scopul prezentării în original a
documentului privind  garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror
valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală.
În cazul participării în comun la proc de atri, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că
acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici. Gar de partic emisă în altă lb se va încărca, însoţită de trad aut
in lb ro, urmând ca ulterior, la solicitarea AC să fie prez în forma orig.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Nu

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
D)H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
E)Legislația incidentă în domeniul obiectului contractului  prevăzută în caietul de sarcini

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
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 si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

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

 
IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
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Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu
 

IV.2 Informatii administrative
 

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantii vor prezenta oferta tehnica ( Formularul 9 ), astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini tinand cont de faptul ca aceste specificatii sunt minimale.
 
Oferta tehnica va fi insotita de declaratie pe proprie răspundere (Formular nr. 4 ) privind respectarea conditiile de mediu, social si cu
privire la relatiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de furnizare carburant. În cazul unei asocieri, aceasta
declaratie va fi asumata de toti membrii asocierii. 
Oferta tehnica si documentele anexa se vor prezentata obligatoriu prin intermediul SEAP. In caz contrar oferta va fi considerata
neconforma.
 
Propunerea tehnică va cuprinde în atașament:
 
- Lista privind rețeaua de distribuție la nivel local/județean/național/sau grafic/hartă/planogramă/certificat eliberat ONRC în care
apar enumerate punctele de lucru aferente unui operator economic.
 
- Fișa/fișele tehnice ale produsului /produselor;
 
- Certificatul de omologare RAR conform ORDIN nr. 2135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea
produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR
4 emis de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor și Turismului sau alte documente echivalente emise de organisme abilitate;
-Ofertantul trebuie sa dispuna de o retea de statii de distributie proprii si/sau partenere/afiliate prin care sa acopere intreg teritoriul
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (respectiv judetele Braila, Galati, Buzau, Vrancea, Tulcea si Constanta) si Mun. Bucuresti - in acest
sens, ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de minim o statie proprie sau in parteneriat/afiliata, in fiecare din municipiile
resedinta de judet din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est: Braila, Galati, Buzau, Vrancea, Tulcea, Constanta si Mun. Bucuresti prin
intermediul carora poate furniza, pe baza cardurilor, carburantul solicitat;
Ofertantul va prezenta o lista cu statiile de distributie (atât statii proprii, cât şi/sau partenere/afiliate), pe judete, in care se vor
mentiona in mod obligatoriu: adresa, numarul de telefon/fax şi programul de lucru al acestora, ofertantul câştigator având obligatia
de a actualiza in permanenta lista respectiva, pe toata durata contractului;                        
Dacă se impune, aceasta va fi depusă inclusiv pentru stațiile partener/franciză/colaboratoare.
Produsele care fac obiectul prezentului contract vor respecta standardele nationale stabilite prin legislatia in domeniu, prevazuta in
Ordonanţa de Urgenţă nr. 80 din 13 septembrie 2018, pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei,
de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul
şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
Furnizorul daca nu este si producator, va prezenta autorizatia de livrare din partea producatorului pentru produsele ofertate.
Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate respecta standardele normelor de poluare Euro 5 si pot fi alimentate de
la statiile sale de distributie.
-Ofertantul va prezenta modalitatea  de acces a AC la sistemul computerizat pentru controlul,  gestionarea şi  monitorizarea
permanenta on-line a cardurilor de carburant şi a tranzactiilor efectuate in baza acestora pentru alimentarea autovehiculelor, pentru
fiecare utilizator (card) si global.
-Ofertantul va depune odata cu oferta tehnica, documente doveditoare ale situatiilor generate de sistemul computerizat, conform
cerintelor autoritatii contractante (ex: rapoarte generate din sistem, captura ecran -print screen- cu interfata sistemului ).
Este interzis a se preciza in cadrul propunerii tehnice preturi sau elemente componente ale acestora.
Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate
stabilita de autoritatea contractanta.
Documentele ofertei vor fi semnate cu SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, conform art.60, alin.4) din HG 395/2016.
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IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totala a Propunerii Financiare, in conformitate cu prevederile art 60 alin 2 din HG 395/2016.
Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare (Formularul 8), vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa,
bazate pe un certificat valid, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi incarcate in sectiunea
dedicata din SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare, dupa decriptarea propunerii financiare.
 
Avand in vedere faptul ca obiectul contractului îl reprezintă mai multe tipuri de carburanți, valoarea care se criptează de către
ofertant va fi cea corespunzătoare valorii totale raportate la cantitatea de carburanți ce face obiectul contractului. 
Prețul ofertat va fi calculat pe baza celui mai mic pret la pompa pentru fiecare din cele doua tipuri de carburant solicitate, practicate
de ofertant in statiile de distributie proprii din ziua publicarii in SEAP a anuntului de participare simplificat la procedura de atribuire
a contractului.
 
   Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețul și
tarifele incidente (exprimate în Lei,  fara TVA) precum și la condițiile financiare și comerciale legate de furnizarea produselor
prevăzute în cadrul caietului de sarcini;
 
   Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea
contractantă și asumată de ofertant;
 
   În vederea comparării unitare a ofertelor, toate prețurile vor fi exprimate în cifre cu două zecimale;
 
   În situația în care două sau mai multe oferte conțin același preț, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii off-
line de către operatorii economici de noi prețuri ( a se vedea secțiunea VI. și Notificarea ANAP nr. 262/2017);
 
   Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare criptate în SEAP.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Operatorul economic va depune oferta in sectiunile corespunzatoare oferite de sistemul electronic - SEAP (DUAE, oferta tehnica si
oferta financiara).
Se va completa Documentul unic de achiziţie european (DUAE), in format electronic in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016
privind achizitiile publice completand Sectiunea nr. 1 a prezentei documentatii de atribuire.
Operatorul economic trebuie să furnizeze informații in Documentul unic de achiziţie european (DUAE), numai în cazul în care
criteriile de selecție respective au fost impuse de autoritatea contractantă în anunțul relevant sau în documentele achiziției
menționate în anunțul de participare simplificat.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator (Formularul 7), din care rezulta
modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru respingerea ofertei.
Autoritatea contractanta  poate solicita clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile
DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura
desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Toate documentele ofertei vor fi semnate cu SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, conform art. 60, alin.4) din HG nr. 395/2016, a
reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic în functie de calitatea acestuia – asociat/tert/subcontractant.
Dovada constituirii garantiei de participare, va fi incarcata si in SEAP pana la data si ora limita de primire a ofertelor mentionata in
anuntul de participare.
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta poate solicita (prin clarificari) depunerea garantiei de participare in original, doar daca
documentul prin care demonstreaza constituirea garantiei de participare face parte din categoria documentelor cu regim special a
caror valabilitate este conditionata de prezentarea in forma originala;
Comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele
neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă ale garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea
acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei
ca inacceptabilă.
Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit la clauzele
contractuale obligatorii in etapa de depunere a ofertelor pana la expirarea termenului. Astfel, daca un operator considera ca
anumite clauze ii sunt in defavoare, poate solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste
clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de
depunere a ofertelor.
Amendamentele la clauzele contractuale pot fi prezentate si odata cu depunerea ofertei urmand ca autoritatea contractanta sa
aplice corespunzator prevederile art. 137, alin. 3, lit. b) din HG nr. 395/2016.
Formularul de contract se va depune însotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care
se vor accepta numai în măsura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.
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 In situatia in care nu sunt amendamente la contract, modelul de contract depus odata cu propunerea financiara va trebui sa aiba
mentiunea: „ Am citit si suntem de acord fara rezerve cu termenii si conditiile contractuale si consimtim ca, in cazul in care oferta
noastra  este  stabilita  ca  fiind  castigatoare  sa  semnam contractul  de  achizitie  publica  in  conformitate  cu  prevederile  din
documentatia de atribuire”
Potrivit art. 137 alin. (3), lit b) din HG nr. 395/2016, oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a
clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la
clauzele respective.
*In cazul in care, din motive tehnice, nu este posibila transmiterea Documentelor de calificare in format electronic prin intermediul
SEAP, acestea se vor depune la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud - Est, Str. Anghel Saligny Nr. 24, Braila, dar nu mai tarziu
de data si ora limita de depunere a ofertei mentionate in anuntul de participare simplificat.
Sintagma  „motive  tehnice”  se  referă  la  faptul  că  Sistemul  Electronic  al  Achizițiilor  Publice  (SEAP)  nu  funcţionează,  prin
întreruperea/nefuncționarea temporară a acestuia, în acest caz neputându-se efectua nicio operațiune în sistem.
Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat
corespunzator sa angajeze ofertantul in contract.
Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana. autorizata sa
semneze oferta
Documentele care nu au putut fi transmise prin SEAP din motive tehnice vor fi introduse intr-un plic sigilat pe care se va scrie adresa
Autorităţii  Contractante,  denumirea contractului  pentru care se depune oferta şi  numărul de referinţă SEAP al  anunţului  de
participare la procedura de atribuire a contractului, denumirea si adresa ofertantului, precum si mentiunea « A NU SE DESCHIDE
INAINTE  ...................– ora .....:00 » (data limita de depunere a ofertelor mentionata in anuntul de participare).

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat 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

 
              Documentația de atribuire este postata în SEAP, https://SEAP-prod.e-licitatie.ro.
Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire.
In vederea completarii DUAE, ofertantii vor accesa sectiunea corespunzatoare din SEAP.
Eventualele clarificari se vor transmite numai in SEAP in sectiunea de „Intrebari”, iar raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de
Autoritatea Contractanta numai prin intermediul SEAP.
Autoritatea Contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari facute cu depasirea termenului stabilit in  fisa de date.
Se acceptă ajustarea preţului conform art. 164 din H.G. nr. 395/2016, în funcţie de preţul la pompă practicat de Contractant în momentul
alimentării, ori de cate ori apar fluctuații justificate, conform specificului pieței petroliere (piața strategică), cu respectarea dispozițiilor
legale privind achizițiile publice și ale legislației aplicabile, în vigoare.
Prețurile unitare, la pompa de alimentare, ale combustibililor se pot modifica pe parcursul derulării contractului în funcție de cotațiile
internaționale ale petrolului și ale produselor rafinate, cererea și oferta de pe piață, nivelul de competitivitate, modificarea raportului leu-
euro, a accizelor, a TVA-ului, a taxelor, impozitelor etc.
În toate situațiile descrise mai sus, având în vedere lipsa predictibilității și evoluția pieței petroliere (piața strategică), nu se vor încheia acte
adiționale, urmând a fi achiziționate cantitățile de carburanți în limita valorii maxime a contractului la prețul combustibililor la pompă, la
momentul alimentării, din care se va scadea discountul acordat de catre Contractant.
La calcularea valorii lunare de plata, se va lua in considerare pretul unitar calculat ca medie a preturilor unitare, fara TVA, aferente
combustibililor alimentati in perioada de referinta in reteaua de distribuitie a Contractantului, la care se va aplica discountul.
Discountul fata de pretul carburantului la pompa din momentul alimentarii, va ramane ferm si se va acorda pe toata perioada de derulare
a contractului de furnizare.

 
VI.4 Proceduri de contestare
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VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național
de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă  și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.
Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

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