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Uniunea Europeană

Biroul de publicare a Suplimentului Jurnalului Oficial al Uniunii Europene
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informații și formulare on-line: http://
simap.europa.eu

Anunț de participare
(Directiva 2004/18/CE)

Secțiunea I :  Autoritatea contractantă

I.1) Denumire, adrese și punct(e) de contact:

Denumire oficială:  Inspectoratul pentru Situații de
Urgență "Drobeta" al județului Mehedinți

Număr național de identificare:  (dacă se
cunoaște) _____

Adresă: str. Portului, nr. 2

Localitate:  Drobeta Turnu severin Cod poștal:  220234 Țară:  România (RO)

Punct(e) de contact:  Inspectoratul pentru Situații de
Urgență "Drobeta" al județului Mehedinți

Telefon: +40 741142384

În atenția:  Dragomir Florentin

E-mail:  dispecerat_isu_mh@yahoo.com Fax:  +40 252311213

Adresă (adrese) Internet: (dacă este cazul)
Adresa generală a autorității/entității contractante:  (URL) http://www.isumehedinti.ro

Adresa profilului cumpărătorului:  (URL) _____

Acces electronic la informații:  (URL) http://www.isumehedinti.ro/index.php/tender

Transmitere electronică a ofertelor și a cererilor de participare:  (URL) _____

Alte informații pot fi obținute de la

 Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior  Altele  (completați anexa A.I)

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul
de achiziție dinamic) pot fi obținute de la

 Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior  Altele (completați anexa A.II)

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la

 Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior  Altele  (completați anexa A.III)

I.2) Tipul autorității contractante

 Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale
acestora

 Agenție/birou național sau federal

 Autoritate regională sau locală

 Agenție/birou regional sau local

 Organism de drept public

 Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

 Altele: (precizați)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.3)  Activitate principală
Servicii publice generale

Apărare

Ordine și siguranță publică

Mediu

Afaceri economice și financiare

Sănătate

Locuințe și facilități pentru comunitate

Protecție socială

Recreere, cultură și religie

Educație

Altele:  (precizați)

I.4)  Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante:

 da   nu
informații suplimentare privind respectivele autorități contractante pot fi furnizate în anexa A
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Secțiunea II : Obiectul contractului

II.1)  Descriere :

II.1.1)  Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă :
Procurarea de echipamente pentru salvare si situatii de urgenta

II.1.2)  Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a
serviciilor :
alegeți o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespunde cel mai bine obiectului specific al
contractului sau al achiziției (achizițiilor) dvs

Lucrări Produse Servicii
Executare
Proiectare și executare
Executarea, prin orice mijloace,

a unei lucrări, conform cerințelor
specificate de autoritățile
contractante

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Achiziționare cu plata în rate
O combinație între acestea

Categoria de servicii nr:  _____

Pentru categoriile de servicii,
consultați anexa C1

Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare :
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județul Mehedinți, str. Portului, nr. 2, Drobeta - Turnu
Severin, județul Mehedinți, România, cod postal 220234

Cod NUTS:  RO413

II.1.3) Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic
(SAD):

Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
Anunțul implică lansarea unui sistem de achiziție dinamic (SAD)

II.1.4)  Informații privind acordul-cadru :   (dacă este cazul)
 Acord-cadru cu mai mulți operatori economici  Acord-cadru cu un singur operator economic
Numărul :  _____
sau
(dacă este cazul) numărul maxim :  _____   de participanți la acordul-cadru preconizat

Durata acordului-cadru
Durata în ani :  _____   sau   în luni :  _____

Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depășește patru ani : 
_____

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru  (dacă este cazul, numai în
cifre)
Valoarea estimată fără TVA :  _____    Monedă : 
sau
Intervalul: între  :  _____ :  și :  _____ :     Monedă : 

Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite : (dacă se cunoaște)

_____
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II.1.5)  Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor :
Achiziţionarea de echipamente pentru salvare şi situaţii de urgenţă.

II.1.6)  Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice) :
 Vocabular principal Vocabular suplimentar (dacă este cazul)
Obiect principal 35112000  
Obiect(e) suplimentar(e) 35111200  
 35111000  

II.1.7)  Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP) :
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP) :   da   nu

II.1.8) Loturi:    (pentru precizări privind loturile, utilizați anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în
parte)

Contractul este împărțit în loturi:    da   nu
(dacă da)   Pot fi depuse oferte pentru

un singur lot
 

unul sau mai multe loturi
 

toate loturile

II.1.9)  Informații privind variantele: 
Vor fi acceptate variante :   da   nu

II.2)  Cantitatea sau domeniul contractului :

II.2.1)  Cantitatea totală sau domeniul :   (inclusiv toate loturile, reînnoirile și opțiunile, dacă este cazul)
_____

(dacă este cazul, numai în cifre)
Valoarea estimată fără TVA :  _____    Monedă : 
sau
Intervalul: între  :  _____ :  și :  _____ :     Monedă : 

II.2.2)  Informații privind opțiunile :   (dacă este cazul)
Opțiuni :   da   nu
(dacă da) Descrierea acestor opțiuni :
_____

(dacă se cunoaște) Calendar provizoriu de aplicare a respectivelor opțiuni :
în luni : _____   sau   în zile :   _____ (de la data atribuirii contractului)

II.2.3)  Informații privind reînnoirile :   (dacă este cazul)
Contractul se reînnoiește:    da   nu
Numărul de reînnoiri posibile: (dacă se cunoaște)  _____  sau Intervalul: între :  _____  și:  _____   
(dacă se cunoaște)  În cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi reînnoite, calendarul prevăzut al
contractelor ulterioare: 
în luni:  _____   sau în zile:  _____  (de la data atribuirii contractului)

II.3)  Durata contractului sau termenul de finalizare: 
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Durata în luni :  _____   sau în zile:  _____  (de la data atribuirii contractului)
sau
Începere:  20/06/2014  (zz/ll/aaaa)
Finalizare:  31/07/2014  (zz/ll/aaaa)
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Secțiunea III : Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții referitoare la contract:

III.1.1) Depozite și garanții solicitate:  (dacă este cazul)
_____

III.1.2) Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care
le reglementează:
_____

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
 (dacă este cazul)
_____

III.1.4) Alte condiții speciale:  (dacă este cazul)
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale :   da   nu
(dacă da) Descrierea condițiilor speciale:
_____

III.2) Condiții de participare:

III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul
comerțului sau al profesiei:
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
In conformitate cu "Tender Dossier"

III.2.2) Capacitatea economică și financiară:
Informații și formalități necesare pentru evaluarea
respectării cerințelor:
In conformitate cu "Tender Dossier"

Nivel(uri) minim(e) necesar(e): (dacă este cazul)
_____

III.2.3) Capacitatea tehnică:
Informații și formalități necesare pentru evaluarea
respectării cerințelor:
In conformitate cu "Tender Dossier"

Nivel(uri) minim(e) necesar(e): (dacă este cazul)
_____

III.2.4) Informații privind contractele rezervate:  (dacă este cazul)
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

III.3) Condiții specifice pentru contractele de servicii:

III.3.1) Informații privind o anumită profesie:
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:    da   nu
(dacă da) Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile :
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_____

III.3.2) Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor:
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului
responsabili pentru prestarea serviciilor respective:    da   nu
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Secțiunea IV : Procedură

IV.1) Tipul procedurii:

IV.1.1) Tipul procedurii:
Deschisă
Restrânsă
Licitație restrânsă accelerată Justificare pentru alegerea procedurii accelerate:

_____

Negociere Au fost deja selectați candidați (dacă este aplicabil, în cazul anumitor tipuri de
proceduri de negociere) :   da   nu
(dacă da, indicați numele și adresa operatorilor economici selectați deja în
secțiunea VI.3, Informații suplimentare)

Negociere accelerată Justificare pentru alegerea procedurii accelerate: 

_____

Dialog competitiv

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe:  (proceduri
restrânse și de negociere, dialog competitiv)
Număr de operatori economici preconizat:  _____
sau
Număr minim preconizat:  _____  și (dacă este cazul)  numărul maxim  _____
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați: 
_____

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului:  (procedura de
negociere, dialog competitiv)
Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care
trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate :   da   nu

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire   (bifați căsuțele corespunzătoare)

 Cel mai mic preț

sau

 Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește

  criteriile menționate în continuare  (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderea lor sau în
ordine descrescătoare a priorității, în cazul în care nu se poate stabili o pondere din motive demonstrabile)

  criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la
negociere sau în documentul descriptiv
Criterii Pondere Criterii Pondere
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criterii Pondere Criterii Pondere
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică   da   nu

(dacă da, dacă este cazul) Informații suplimentare despre licitația electronică:

_____

IV.3) Informații administrative: 

IV.3.1) Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:   (dacă este cazul)
2014/S 040-065765

IV.3.2) Publicare anterioară privind același contract: 
 da   nu

(dacă da)

Anunț de informare prealabilă Anunț privind profilul cumpărătorului

Numărul anunțului în JOUE:  2014/S 040-065765  din:  26/02/2014  (zz/ll/aaaa)

Alte publicări anterioare(dacă este cazul)

IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului
descriptiv:  (în cazul unui dialog competitiv)
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente

Data:  ______  Ora:  _____

Documente contra cost    da   nu
(dacă da, numai în cifre)   Prețul:  _____    Monedă:  _____

Condiții și modalitate de plată: 

_____

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
Data:  06/06/2014  Ora:  11:00

IV.3.5) Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați:
 (dacă se cunoaște, în cazul procedurilor restrânse și de negociere și al dialogului competitiv)
Data:  ______

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare:
 Orice limbă oficială a UE
 Limbile oficiale ale UE:

Altele:
_____

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta:
până la:  :  ______  
sau
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Durata în luni :  _____    sau în zile :  90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:
Data : 06/06/2014        (zz/ll/aaaa)    Ora11:45
(dacă este cazul)Locul:  la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, str. Portului,
nr. 2, Drobeta - Turnu Severin, județul Mehedinți, România
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (dacă este cazul) :
 da   nu
(dacă da) Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 
Reprezentanţii ofertantilor
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Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații privind periodicitatea:   (dacă este cazul)
Această achiziție este periodică :    da   nu
(dacă da)  Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare: 
_____

VI.2) Informații despre fondurile Uniunii Europene: 
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene :    da   nu
(dacă da)  Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): 
Romania – Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme

VI.3) Informații suplimentare:   (dacă este cazul)
Această procedură de achiziţie se realizează în cacdrul proiectului de cooperare transfrontalieră "Joint
management of the emergency situations in Romania-Republic of Serbia cross-border area"

VI.4) Căi de atac: 

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac: 
Denumire oficială:  _____

Adresă: _____

Localitate:  _____ Cod poștal:  _____ Țară:  _____

Telefon: _____

E-mail: Fax:  _____

Adresă Internet:  (URL) _____

Organismul competent pentru procedurile de mediere  (dacă este cazul)

Denumire oficială:  _____

Adresă: _____

Localitate:  _____ Cod poștal:  _____ Țară:  _____

Telefon: _____

E-mail: Fax:  _____

Adresă Internet:  (URL) _____

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac:   (completați rubrica VI.4.2 sau, după caz, rubrica VI.4.3)
_____

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac: 
Denumire oficială:  _____

Adresă: _____

Localitate:  _____ Cod poștal:  _____ Țară:  _____

Telefon: _____
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E-mail: Fax:  _____

Adresă Internet:  (URL) _____

VI.5) Data expedierii prezentului anunț: 
03/04/2014  (zz/ll/aaaa) - ID:2014-045065
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Anexa A
Adrese suplimentare și puncte de contact

I) Adrese și puncte de contact de la care se pot obține informații suplimentare
Denumire oficială:  _____ Număr național de identificare:  (dacă se

cunoaște) _____

Adresă: _____

Localitate:  _____ Cod poștal:  _____ Țară:  _____

Punct(e) de contact:  _____ Telefon: _____

În atenția:  _____

E-mail: Fax:  _____

Adresă Internet:  (URL) _____

II) Adrese și puncte de contact de la care se pot obține caietul de sarcini și documentele suplimentare
Denumire oficială:  _____ Număr național de identificare:  (dacă se

cunoaște) _____

Adresă: _____

Localitate:  _____ Cod poștal:  _____ Țară:  _____

Punct(e) de contact:  _____ Telefon: _____

În atenția:  _____

E-mail: Fax:  _____

Adresă Internet:  (URL) _____

III) Adrese și puncte de contact la care trebuie trimise ofertele/cererile de participare
Denumire oficială:  _____ Număr național de identificare:  (dacă se

cunoaște) _____

Adresă: _____

Localitate:  _____ Cod poștal:  _____ Țară:  _____

Punct(e) de contact:  _____ Telefon: _____

În atenția:  _____

E-mail: Fax:  _____

Adresă Internet:  (URL) _____

IV) Adresa celeilalte autorități contractante în numele căreia acționează autoritatea contractantă
Denumire oficială _____ Număr național de identificare

( dacă se cunoaște ): _____

Adresă: _____

Localitate _____ Cod poștal _____

Țară _____

-------------------- (Utilizați secțiunea IV din anexa A de câte ori este necesar) --------------------
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Anexa B
Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă   _____

Lot nr : _____      Denumire : _____

1) Descriere succintă:
_____

2)  Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice): 
Vocabular principal:

3) Cantitate sau domeniu:
_____

(dacă se cunoaște, numai în cifre)  Cost estimat fără TVA:  _____ Monedă: 

sau

Intervalul: între :  _____ și: _____  Monedă: 

4) Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare:  (dacă este cazul)
Durata în luni :  _____   sau în zile :  _____ (de la data atribuirii contractului)
sau
Începere:  ______  (zz/ll/aaaa)
Finalizare:  ______  (zz/ll/aaaa)

5) Informații suplimentare privind loturile:
_____
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Anexa C1 – Achiziții publice generale
Categorii de servicii la care se face referire în secțiunea II: Obiectul contractului

Directiva 2004/18/CE

 

Categoria nr [1] Descriere
1 Servicii de întreținere și reparații

2 Servicii de transport terestru [2], inclusiv servicii de transport în vehicule blindate și
servicii de curierat, exceptând transportul poștal

3 Servicii de transport aerian de călători și de mărfuri exceptând transportul poștal

4 Transport poștal terestru [3] sau aerian

5 Servicii de telecomunicații

6 Servicii financiare: a) Servicii de asigurări b)Servicii bancare și de investiții [4]

7 Servicii informatice și servicii conexe

8 Servicii de cercetare – dezvoltare [5]

9 Servicii de contabilitate, de audit financiar și de înregistrare contabilă

10 Servicii de studiere a pieței și sondaje de opinie

11 Servicii de consultanță pentru management [6] și servicii conexe

12 Servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii de inginerie integrată; servicii
de proiectare urbanistică și peisagistică; servicii conexe de consultanță științifică și
tehnică; servicii de testări și analize tehnice

13 Servicii de publicitate

14 Servicii de curățenie pentru clădiri și servicii de administrare a proprietăților

15 Servicii de publicare și tipărire contra unei taxe sau pe baza unui contract

16 Servicii de eliminare a deșeurilor și a apelor uzate; salubrizare și servicii similare

Categoria nr [7] Descriere
17 Servicii hoteliere și de restaurant

18 Servicii de transport feroviar

19 Servicii de transport pe apă

20 Servicii de transport conexe și auxiliare

21 Servicii juridice

22 Servicii de recrutare și plasare a forței de muncă [8]

23 Servicii de investigație și protecție, cu excepția serviciilor de transport cu vehicule
blindate

24 Servicii de învățământ și de formare profesională

25 Servicii de sănătate și asistență socială

26 Servicii recreative, culturale și sportive  [9]

27 Alte servicii

  

  
1 Categorii de servicii în sensul articolului 20 și al anexei IIA la Directiva 2004/18/CE.
2 Cu excepția serviciilor de transporturi feroviare incluse în categoria 18.
3 Cu excepția serviciilor de transporturi feroviare incluse în categoria 18.
4 Cu excepția serviciilor financiare privind emiterea, vânzarea, cumpărarea și transferul de titluri sau de alte
instrumente financiare și a serviciilor prestate de băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea: serviciile de
cumpărare sau de închiriere, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente sau alte bunuri imobile
sau drepturi asupra acestora. Cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în același timp,
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înainte sau după încheierea contractului de achiziție sau de închiriere, în orice formă, sunt reglementate de
directivă.
5 Cu excepția serviciilor de cercetare – dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorității
contractante pentru a fi utilizate în desfășurarea propriilor activități, cu condiția ca serviciul prestat să fie
remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă.
6 Cu excepția serviciilor de arbitraj și de conciliere.
7 Categorii de servicii în sensul articolului 21 și al anexei IIB din Directiva 2004/18/CE.
8 Cu excepția contractelor de muncă.
9 Cu excepția contractelor de cumpărare, dezvoltare, producție sau coproducție de programe de către
radiodifuziuni și televiziuni și a contractelor privind timpul de emisie.
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