
ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMUNA PADES 
Cod de identificare fiscala: 4898932; Adresa: Strada: Principala, nr. 41; Localitatea: Pades; Cod NUTS: RO412 Gorj; Cod postal: 217327;
Tara: Romania; Persoana de contact: Mihaita Gabriel Troaca; Telefon: +40 253471298/+40 253471101; Fax: +40 0253471298; E-mail:
primariapades@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.primariapades.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.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR
Numar referinta: 4898932/2022/1

 
II.1.2) Cod CPV principal
43262000-7 Utilaje excavatoare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Se va atribui un contract de furnizare produse care va cuprinde achiziţionarea unui buldoexcavator.
Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanţii pot solicita clarificări - 10 zile . Numărul
de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor (unul sau două termene) la care Autoritatea contractantă va
răspunde în mod clar si complet la toate solicitările de clarificări si/sau informaţii suplimentare primite de la operatorii economici
interesaţi - 6 zile

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 415000
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 43262000-7 Utilaje excavatoare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO41 Sud-Vest Oltenia
Locul principal de executare: 
Comuna Padeș, județul GorjComuna Padeș, județul Gorj
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului de furnizare produse este achiziționarea unui buldoexcavator.
Cerințele minime obligatorii ce trebuie îndeplinite sunt specificate în caietul de sarcini.
Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanţii pot solicita clarificări - 10 zile. Numărul de
zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor (unul sau două termene) la care Autoritatea contractantă va
răspunde în mod clar si complet la toate solicitările de clarificări si/sau informaţii suplimentare primite de la operatorii economici
interesaţi - 6 zile

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

 
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

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
4024 / 23.03.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: 11359868; Adresa: Strada Morii, Nr. 5; Localitatea: Mogosoaia; Cod NUTS: RO322 Ilfov; Cod postal:
077135; Tara: Romania; Telefon: +40 212027600; Fax: +40 212027601; E-mail: paul.caracostea@b-m.ro; Adresa internet: (URL)
www.bm-cat.com/ro-ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 420168,07
Valoarea totala a contractului/lotului: 415000
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu
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Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Interacțiunea cu ofertanții,respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:Pentru vizualizarea
documentației de atribuire incarnate in SICAP,operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate
electronic (site-urile furnizorilor de semnătura electronica).Reguli  de comunicare si  transmitere a datelor:  solicitările de clarificări
referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de
atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Secțiunea ”Documentație, clarificări și
decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire,
operatorii economici se vor înregistra în SICAP ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor
transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.
Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta prin
utilizarea facilităților tehnice disponibile în SICAP.Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a
achiziției.Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct
de vedere al  aspectelor financiare pe care le implica.  Operatorii  economici  vor transmite răspunsurile la  clarificări  si  eventualele
documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SICAP, în format electronic, semnate cu semnătura electronică,
conform Legii 455/20010 Operatorii economici vor respecta modelul de contract. Nota: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe
primul loc cu punctaje egale:
• Pentru ofertele clasate pe primul loc cu punctaj egal, departajarea se va face în funcție de preț, iar dacă și prețurile sunt egale se va
solicita depunerea în SICAP a unor noi oferte financiare. Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de
atribuire  și  indica,  motivat,  în  cuprinsul  acesteia  care  informaţii  din  propunerea  tehnică  și/sau  din  propunerea  financiară  sunt
confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile. Ofertantul depune oferta,
DUAE și documentele de calificare numai prin mijloace electronice.Documentele doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de calificare se
vor solicita ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. Pentru identificarea corectă și completă a propunerii
tehnice și financiare, toate documentele din propunerea tehnică și financiară vor fi numerotate și opisate.
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

 
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: 
Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor/instanţa competentă si vor fi soluţionate
potrivit Legii nr. 101/2016.
Termenul de depunere al contestaţiei : în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
COMUNA PADEȘ 
Adresa: sat Călugăreni, strada Pandurilor, nr. 124, Comuna Padeș, jud. Gorj.; Localitatea: Pades; Cod postal: 217327; Tara: Romania;
Telefon: +40 253471101; Fax: -E-mail: primariapades@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.primariapades.ro; 

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-
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VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.03.2022
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