
ANUNT DE PARTICIPARE Fumizare ,Gaze Naturale"
1. Autoritatea contractanta: Ministerul Aparerii Nalionale, prin U. M. 02022 Constanta - in calitate de
autoritate contractanta delegati, cod fiscal 14810074, cu sediul in ConstanJa, strada Fulgerului, nr. 99,
judelul Constanla, email: rmr02022@naty.ro.
2. Dupd caz, se precizeazl daci este vorba de un contract rezervat atelierelor protejate sau a clrui
executare este prevdzutii in cadrul unui program protejat de locuri de muncd - nu este cazul.
3. Procedura aplicat?i pentru incheierea acordului cadru - Licitafie deschisl
4. Acord cadru de fumizare produse : GAZE NATURALE
5. Locul prestiirii serviciilor- la sediul Be'neficiarului.
6. Categoria -Fumizare - Cod CPV principal: 09123000-7- Furnizare gaze naturale.

Durata prevazutii a acordului-cadru: l2 luni.
Se va incheia un acord cadru cu maxim trei ofertanli pentru cantitatea maximd previzionatl a

acordului cadru, pentru fiecare dintre lohrri. Pe timpul deruldrii acordului cadru, atribuirea unui contract
subsecvent se face operatorului economic clasat pe primul loc. Atunci cAnd, din motive obiective sau
operatorul economic plasat pe primul loc este in imposibilitatea de a incheia./derula un contract
subsecvent, atribuirea contracfului subsecvent se face operatorului economic plasat pe urmtrtorul loc in
clasament.

- Cantitelile minime gi maxime previzionate pentru acordul-cadru: conform documentaliei
descriptive publicate in SEAP.

Se accept?i oferti numai pentru toate reperele/operaliunile in cantittilile specificate in
documentalia descriptivh (caietul de sarcini), pentru cantitatea maximd a acorduiui cadru solicitati.

- Valoarea totald estimatii (lei fEre TVA) - 10.365,411,72 lei ldrd TVA.
7. impd4ire in loturi - DA.
t. Nu se admit oferte altemative.
9. Propo(ie subcontractare solicitat?i - nu este cazul.
10. Vor fr excluqi din procedurr operatorii economici care se incadre,,i in una din situaliile stipulate la
art. 150,155 ;i/sau art. 156 din Legea 98/2016(actualizatl).
11. Durata estimat?l a acordului cadru este de l2 (doisprezece) luni de zile
12. condiliile speciale de care depinde indeplinirea contracturui - nu este cazul.
13. Termenul limiti pentru depunerea ofertelor este 07.04.2022, ora 15.00, in SEAP. oferta trebuie
redactatii in limba romdnd.
l4' Garanlia de participare se constituie conform prevederilo r Legea 98/2016 privind achiziliile publice,
cu modificirile gi complettrrile ulterioare, in valoarea indicati in iocumentalia de.Upiirx, pentru fiecare
lot in.parte. valabilitatea garanliei de participare va fi cel pufin egala cu peiioada minimi de
valabilitate a ofertei, 90 zile de la termenul limiui de primiie a ofertelor. 

-

15. getul de stai16' grupul de operatori economici cdrora li s-a atribuit contractul -aso in care oferta comune este declaratd cAgtigdtoare gi numai dacl
o astfel 

.de 
misurr reprezinte o condilie necesare pentru buna indeplinire a contractuiui. 

-

> 17. Vor fi exclugi din proceduri operatorii economici care se incadreazi in una dinsitualiile stipulate la art. 150,155 qi./sau art. 156 din ouc I l4l201 I (actualizata). pentru dovedirea
inregistrSrii se va prezenta: pentru persoane juri
O.N.R.C. din care si rezulte obiectul de acti
juridice/fi zice steine: documente edifi catoare care
juridic6 sau de inregistrare/atestare ori apartenenp
prevederife legale din lara in care candidatul/ofertantul este rezident, insolite de o traducere autoizata a
acestora in limba romAnd. . Capacitatea tehnicd gi./sau profesionald - Eiperienla ri-ii*a, din care sa
rezulte ca ofertantul a furnizat in ultimii 3 ani produse similare de o 

"o*il"*itui" comparabila, cu cele
sau mai mare decAt :

care fac obiectul contractului, in valoare cumulati
Cerinfi miniml (lei fara TVA)



Lotl- ZONAIIIANGALIA 1,320,081.11

Lot2-ZONABUCURE$TI 240,609.06

Lot3-ZONACONSTANTA 456,440.88

Lot4 - ZONA BRAILA 617,9O2.96

Lot 5 ZONA TULCEA 257,314.66

LOT6-ZONAOLANE$TI 46,575.60

la nivelul unui contract sau a mai multor contracte.

Prin produse similare, autoritatea contractanti infelege GAZE NATURALE'
fB. Numerul maxim de operatori economici cu c e se va incheia acordul-cadru = 3, durata acordului-

cadru:12 luni.
19. Autoritatea contractantii nu doreqte limitarea numdrului de operatori economici privind participarea'

Toti candidatii care indeplinesc cerinlele de calificare vor fi accepta{i in procedura.

20. Organismul de soluJionare a contestaJiilor: Consiliul nalional de Solulionarea a ContestaJiilor

Adresa-Str. Stravopoleus nr. 6, Sector 3 Localitate Bucuregti, Cod NUTS: RO 321 Bucuresti, Cod poqtal

030084, Jara Romdnia, E-mail: office@cnsc.ro, Telefon +40213104641,

22. Data publiclrii anunlului de intenlie - nu este cazul'

23. Documentalia de ari6uire a fost publicata in SEAP cu nr. DF 1139720 din 02.03.2022.

AnunJul de participare a fost publicat in SEAP cu nr. CN1040169 din 10.03.2022.


