
Achiziție Autolaborator criminalistic complet dotat
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE 
Cod de identificare fiscala: 4364748; Adresa: Strada: Libertăţii, nr. 12; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
050706;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Gut  Laurentiu;  Telefon:  +40  213193885;  Fax:  +40  213193885;  E-mail:
gut_laurentiu@mpublic.ro; Adresa internet: (URL) www.mpublic.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
Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

 
I.5) Activitate principala
Ordine si siguranta publica

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achiziție Autolaborator criminalistic complet dotat
Numar referinta: 4364748_2020_PAAPD1113725

 
II.1.2) Cod CPV principal
34113300-5 Vehicule de teren (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Furnizarea autolaboratorului criminalistic și a dotărilor specifice, prin programul Justiţie al Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021, contribuie la desfăşurarea cu celeritate şi în condiţii optime a cercetării locului faptei atunci când urmărirea
penală impune efectuarea acestei activităţi procedurale. Prin aceasta, achiziţionarea autolaboratorului criminalistic complet dotat
contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului, respectiv combaterea criminalităţii determinând întărirea sistemului
judiciar în ansamblul său. Astfel, identificarea şi prelevarea cu celeritate a probelor de la locul săvârşirii faptei determină, pe de o
parte, creşterea calitativă a investigaţiilor prin asigurarea unor probe ce prezintă un risc cât mai scăzut de a fi deteriorate prin
acţiunea factorilor de mediu şi, pe de altă parte, determină reducerea timpului alocat cercetării şi interpretării acestor probe în
contextul urmăririi penale, pe cale de consecinţă realizându-se mai rapid şi tragerea la răspundere penală a celor care au săvârşit
fapte prevăzute de legea penală.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 368872,76; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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Cod CPV principal: 34113300-5 Vehicule de teren (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

18235400-9 Veste (Rev.2)
18931100-5 Rucsacuri (Rev.2)
31515000-9 Lampi cu ultraviolete (Rev.2)
31521330-6 Lampi electrice portabile reincarcabile (Rev.2)
31527210-1 Lanterne (Rev.2)
31527260-6 Sisteme de iluminat (Rev.2)
33954000-2 Truse de colectare de probe biologice (Rev.2)
38112100-4 Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)
38291000-1 Aparate de telemetrie (Rev.2)
38631000-7 Binocluri (Rev.2)
39522530-1 Corturi (Rev.2)
39711130-9 Frigidere (Rev.2)
44423000-1 Diverse articole (Rev.2)
44423220-9 Scari pliante (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
B-dul Libertății nr. 12-14, sector 5 , municipiul BucureștiB-dul Libertății nr. 12-14, sector 5 , municipiul București

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului il reprezinta achiziţia, în cadrul proiectului Combaterea Criminalităţii şi a Corupţiei, finanţat prin programul
Justiţie al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, a autolaboratorului criminalistic și a dotărilor specifice prin procedură
simplificată pentru a asigura cercetarea la fața locului în cazul cauzelor de criminalitate complexă.
Dotările specifice constau în urmatoarele repere:
1.   Cutie portbagaj auto cu prindere directă pe portbagajul metalic
2.   Scară telescopică
3.   Vestă tactică
4.   Cort de protecție pentru protejarea și inventarierea probelor
5.   Rucsac funcțional
6.   Sistem GPS mobil
7.   Dispozitiv electronic telemetru cu rază laser
8.   Sistem de iluminare perimetrală a unei suprafețe întinse –PRISM
9.   Lanternă frontală profesională
10.   Lanternă profesională
11.   Sistem iluminare portabil – RALS
12.   Dispozitiv optic pentru observare și cercetare vizuală – binoclu
13.   Trusă criminalistică universală –TCU
14.   Trusă criminalistică pentru probe biologice –TRB
15.   Kit surse de iluminat cu aplicabilitate în criminalistică
16.   Frigider auto cu compresor AC/DC.
 
Prezenta procedură de achiziție se derulează în cadrul proiectului ,,Combaterea Criminalităţii şi a Corupţiei, finanţat prin Mecanismul
Financiar Norvegian 2014-2021,,.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
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III.1) Conditii de participare
 

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Cerința nr.1. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la
-   art. 164- Formularul 3; 
-   art. 165 si 167- Formularul 4  din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
 
Modalitatea de îndeplinire:
Confirmarea de către fiecare operator economic, prin completare DUAE, că nu se afla în niciuna dintre situatiile de excludere
menționate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrării în
situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autorității contractante a următoarelor informații și documente:
1.   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;
2.   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;
3.   După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu
determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
4.   După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în
ţara de origine sau în ţara în care este stabilit  operatorul  economic nu se emit  documente de natura celor  de mai  sus sau
respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.  164, 165 şi  167 din Legea nr.  98/2016, cu modificările și
completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau
judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea
autorizata a acestora in limba romana.
 
Cerința nr.2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea
nr. 98/2016. Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform modelului pus la
dispozitie de catre autoritatea contractanta in sectiunea Formulare, se va depune de catre toti ofertantii odata cu DUAE.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității  contractante cu privire la organizarea, derularea și  finalizarea
procedurii de atribuire sunt:
-   Gabriela SCUTEA – Procuror General;
-   Dimitrie-Bogdan LICU – Prim-Adjunct Procuror General;
-   Georgeta CODESCU – Manager economic;
-   Călin MOCANU – Șef birou juridic;
-   Lavinia TĂRANU – Manager public Coordonator, Unitatea de Management al Proiectelor;
-   Adrian PANAIT – Șef serviciu Investiții și Achiziții Publice;
 
Persoanele responsabile cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
-   Alexandru – Ștefan PREDESCU - Manager de proiect, Unitatea de Management al Proiectelor;
-   Mihai ILIE - Procuror șef birou, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică.
-   Marius IACOB – Procuror, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică;
-   George ROTARU – Specialist, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică;
-   Gabriela ȘTEFAN – Specialist, Biroul de Informare și Relații Publice ;
-   Romulus VARGA – Procuror, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică;
-   Elena BLEBEA – Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Biroul Juridic;
-   Laurențiu GUT – consilier, Serviciu de Investiții și Achiziții Publice;
-   Luminița Nicoleta LAPEDATU – consilier, Serviciu de Investiții și Achiziții Publice;
-   Ionel ȘCHEAUA – Tehnician criminalist, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică ;
-   Rareș Ionuț BONIFATE - Manager public, Unitatea de Management al Proiectelor  ;
-   Adrian GAVRILESCU - Manager public, Unitatea de Management al Proiectelor.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
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Cerința nr.1.
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/sectorială. Cerința se aplică
inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE
distinct.
Modalitatea de îndeplinire:
Se  va  completa  DUAE  de  către  operatorii  economici  participanți  la  procedura  de  atribuire  a  contractului  de  achiziție
publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații  referitoare la îndeplinirea
cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba
română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, 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) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertantul trebuie să facă dovada ca a furnizat în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei,  la nivelul
a unul pana la maxim 2 contracte, a căror valoare cumulată să depășescă  cel puțin 350.000,00 lei (fără TVA).
Prin produse similare se înțelege livrarea de autoturisme de teren cu tracțiune 4x4, tip SUV sau JEEP cu capacitate cilindrică peste
2.500 cmc și cutie de viteze automată. - 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/entității contractante.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.
La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile
de produse/servicii,  valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul
loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
-   procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea,
perioada și locul livrării,;
-   recomandări;
-   alte documente echivalente.
Atunci cand ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare
Pentru demonstrarea cerintei privind experienta similara, ofertantul poate invoca sustinerea acordata de unul sau mai multi terti, in
conditiile art. 182 din Legea nr. 98/2016, capacitatea acestuia/acestora putand fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru
indeplinirea respectivei cerinte. Tert sustinatorul/Tert sustinatorii nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde
informațiile solicitate.
2.) Instalatii tehnice si masuri de asigurare a calitatii
Operatorilor economici li se solicită prezentarea de certificări specifice care atestă respectarea de către aceștia a standardelor de
asigurare a calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent. - Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate
prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc
după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
În  acest  sens ofertanții  vor  prezenta în  copie certificată  “conform cu originalul”  certificat  ISO 9001 sau echivalent  sau alte
dovezi/probe care confirmă asigurarea unui nivel crespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut
acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit.
 
În cazul unei oferte comune, fiecare asociat are obligația de a prezenta acest document pentru partea de activități pe care o va
desfasura în cadrul contractului.
3.) Numarul membrilor personalului de conducere
Ofertantul  trebuie  sa  prezinte  informatii  privind asociatii  (daca este  cazul).  -  Toti  membrii  asocierii  vor  completa  DUAE cu
informatiile
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solicitate de Autoritatea Contractanta in Documentatia de
Atribuire.
Se va prezenta:
Acordul de asociere in limba romana intr-un singur exemplar, semnat si stampilat de reprezentantul legal al fiecarui ofertant asociat.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea AC.
Asocierea va fi legalizata la notariat in cazul adjudecarii
procedurii, sub sanctiunea eliminarii. Operatorii economici vor incarca in SEAP si o declaratie privind datele de identificare ale
ofertantilor/subcontractantilor/tert sustinatorilor, semnata cu semnatura electronica extinsa, pentru a fi respectate prevederile art.
63 alin (2) din Legea 98/2016.
4.) Proportia de subcontractare
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze
(daca este cazul) - In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, subcontractantul/subcontractanții vor completa în
mod corespunzător direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de achiziție publică, DUAE deja configurat de autoritatea
contractantă și il vor semna electronic cu semnatura electronica extinsa.
Subcontractantul/subcontractanții  au obligatia de a preciza  în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le
îndeplinește/indeplinesc menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru
subcontractare. Dacă prin subcontractant/subcontractanți nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta/aceștia vor
prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.
Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de subcontractare, urmand ca
operatorul  economic clasat  pe primul  loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor  admisibile  sa faca dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.

 

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.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 27.07.2020 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 27.10.2020
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.07.2020; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1070702/29.06.2020] Pagina 5
Generat la: 07.07.2020 14:10



Perioadele estimate 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
              Proiectul ,,Combaterea Criminalităţii şi a Corupţiei, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021,,
Tipul de finantare:
Cofinantare                                      X   15%
Credite externe cu garantia statului
Fonduri europene                            X   85%         
 ALTE INFORMATII
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de
lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile
furnizorilor de semnătură electronică).
Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-
licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin. (1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere
termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.
Se va avea in vedere Notificarea ANAP nr. 247/06.09.2016 (transmisa si operatorilor economici sub nr. 253/06.09.2016) cu privire la
modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și  a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire / răspunsurile
formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție.
In urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta comunică fiecărui ofertant ce a fost respins motivele care au
stat la baza acestei decizii, iar celorlalți faptul că se trece la faza următoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV,
Sectiunea a 13–a din Legea nr. 98/2016/ Capitolului V. Orice COMUNICARE, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt
transmise in scris, PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE COMUNICARE sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.

 
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: 
Conform prevederilor art.8 din legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare

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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2020
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