
JO/S S112
13/06/2014
196798-2014-RO

Statele membre - Contract de achiziţii publice de
bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă

1/4

13/06/2014 S112
http://ted.europa.eu/TED

Statele membre - Contract de achiziţii publice de
bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă

Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1/4

Acest anunţ pe site-ul TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196798-2014:TEXT:RO:HTML

România-Drobeta Turnu Severin: Echipament de stingere a incendiilor
2014/S 112-196798

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă
I.1) Denumire, adrese și punct(e) de contact

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Drobeta” al județului Mehedinți
Str. Portului, nr. 2
Punct(e) de contact: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi
În atenția: Dragomir Florentin
220234 Drobeta Turnu Severin
ROMÂNIA
Telefon:  +40 741142384
E-mail: dispecerat_isu_mh@yahoo.com
Fax:  +40 252311213
Adresă (adrese) Internet: 
Adresa generală a autorității contractante: http://www.isumehedinti.ro
Acces electronic la informații: http://www.isumehedinti.ro/index.php/tender
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
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
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Drobeta" al judeţului Mehedinţi
Str. Portului, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi,
În atenția: dlui Florentin Dragomir
Drobeta Turnu Severin
ROMÂNIA
Telefon:  +40 741142384
E-mail: dispecerat_isu_mh@yahoo.com
Fax:  +40 252311213
Adresă Internet: http://www.isumehedinti.ro

I.2) Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale
acestora

I.3) Activitate principală
Apărare

I.4) Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului
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II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Procurarea de echipamente de salvare şi situaţii de urgenţă Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi, Ref.
publicare 2014/S 040-065765.

II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
"Drobeta" al judeţului Mehedinţi, str. Portului, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, România
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

II.1.4) Informații privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Echipamente de salvare şi situaţii de urgenţă, vezi URL: http://www.isumehedinti.ro/index.php/tender.

II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
35111000, 35111200, 35112000

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

II.1.8) Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu

II.1.9) Informații privind variantele

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul:
Proiectul are ca scop creşterea capacităţii de reacţie şi monitorizare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
"Drobeta" al Judeţului Mehedinţi în cazul dezastrelor naturale. Proiectuil "Gestionarea în comun a situaţiilor
de urgenţă în zona transfrontalieră România-Republica Serbia" este finanţat în cadrul Programului IPA de
cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia.
Prin această procedură se urmăreşte achiziţia de echipamente de salvare şi situaţii de urgenţă, după cum
urmează:
-— lanterne – 10 bucăţi;
— ATV pentru stins incendii - 3 buc;
— cameră de termoviziune pentru pompieri - 1 buc;
— saci stingători - 50 buc;
— scări culisabile de pompieri - 6 buc;
— bărci cu motor de capacitate 6 persoane - 2 buc.

II.2.2) Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.3) Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu

II.3) Durata contractului sau termenul de finalizare
Începere 29.8.2014. Finalizare 30.9.2014

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65765-2014:TEXT:RO:HTML
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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:

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:

III.1.4) Alte condiții 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: Vezi dosarul ofertei disponibil la: http://
www.isumehedinti.ro/index.php/tender

III.2.2) Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Vezi dosarul ofertei disponibil la: http://
www.isumehedinti.ro/index.php/tender

III.2.3) Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Vezi dosarul ofertei disponibil la: http://www.isumehedinti.ro/index.php/tender

III.2.4) Informații privind contractele rezervate

III.3) Condiții specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Informații privind o anumită profesie

III.3.2) Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură
IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii
Deschisă

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai mic preț

IV.2.2) Informații despre licitația electronică

IV.3) Informații administrative

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

IV.3.2) Publicare anterioară privind același contract
Anunț de informare prealabilă
Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 40-065765 din 26.2.2014

IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 14.8.2014 - 11:00
Documente contra cost: nu

http://www.isumehedinti.ro/index.php/tender
http://www.isumehedinti.ro/index.php/tender
http://www.isumehedinti.ro/index.php/tender
http://www.isumehedinti.ro/index.php/tender
http://www.isumehedinti.ro/index.php/tender
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65765-2014:TEXT:RO:HTML
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IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.8.2014 - 11:00

IV.3.5) Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
engleză.
Altele: Vezi dosarul ofertei disponibil la: http://www.isumehedinti.ro/index.php/tender

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14.8.2014 - 11:45
Locul:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Drobeta" al judeţului Mehedinţi, str. Portului, nr. 2, Drobeta Turnu
Severin. judeţul Mehedinţi, România
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Reprezentanţi ai
ofertanţilor.

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1) Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică: nu

VI.2) Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica
Serbia.

VI.3) Informații suplimentare

VI.4) Căi de atac

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac

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

VI.5) Data expedierii prezentului anunț:
10.6.2014

http://www.isumehedinti.ro/index.php/tender

