Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Lot III: furnizarea unei autospeciale pentru Poliția Locală,
microbuz marca Renault Trafic Zen L1 Blue

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6
Cod de identificare fiscala: 17314075; Adresa: Sos. Orhideelor, Nr. 2d, Sector 6; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal: 7336; Tara: Romania; Persoana de contact: Sos. Orhideelor, Nr. 2d; Telefon: +40 214131612; Fax: +40 0214131743; E-mail:
achizitii_politia6@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.politia6.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: -

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
Sector Municipiu Bucuresti/Consiliul General al Mun. Bucuresti

I.5) Activitate principala
Ordine si siguranta publica

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Lot III: furnizarea unei autospeciale pentru Poliția Locală, microbuz marca Renault Trafic Zen L1 Blue
Numar referinta: A29993-12310/03.12.2021

II.1.2) Cod CPV principal
34144000-8 Autovehicule cu utilizare speciala (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare

II.1.4) Descrierea succinta
Lot III: furnizarea unei autospeciale pentru Poliția Locală, microbuz marca Renault Trafic Zen L1 Blue

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 121600
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34144000-8 Autovehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: -

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
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II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
Circumstanțele care au condus la necesitatea inițierii negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț: anularea anuntului de
participare CN1036741/10.11.2021 - fără oferte depuse

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara publicare prealabila

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

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

Sectiunea V: Atribuirea contractului
Se atribuie un contract/un lot: Da

V.2) Atribuirea contractului
Lot III: furnizarea unei autospeciale pentru Poliția Locală, microbuz marca Renault Trafic Zen L1 Blue
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
A31304 / 16.12.2021

V.2.2) Informatii privind ofertele
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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: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

V.2.3) Numele si adresa contractantului
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE
Cod de identificare fiscala: RO 13943110; Adresa: Strada Preciziei, Nr. 3G, Sector: 6; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: 062202; Tara: Romania; Telefon: +40 748031774; Fax: +40 0214062723; E-mail: mihaigabriel.farcau@daciagroup.com; ancuta.olteanu@daciagroup.com; ionela-milena.mateescu@renault.com;
adrian.andrei@daciagroup.com; petre-marian.stanciu@renault.com; florin.vezeanu@renault.com; licitatii.retea@renault.com;
istvan.lorinczi@daciagroup.com;; Adresa internet: (URL) www.renault.ro; Contractul este un IMM Nu

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 168000
Valoarea totala a contractului/lotului: 121600
Moneda: RON

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

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.3) Informatii suplimentare
-

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:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.8 alin.(1) din Legea nr.101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul Juridic
Adresa: Șos.Orhideelor, nr.2D, Sector 6; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 214131662; Fax: -E-mail:
contact@politia6.ro; Adresa internet: (URL) www.politia6.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
-

VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu
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VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2021
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Anexa D1 - Achizitii publice generale
Justificarea atribuirii contractului fara publicare prealabila a unei
invitatii la o procedura concurentiala de ofertare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene
Directiva 2014/24/UE

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fara publicare prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de
ofertare in conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE
• Nicio oferta sau nicio oferta/cerere de participare adecvata ca raspuns la o procedura deschisa
Anuntul anterior publicat: Lot I: Achiziția a 6 autospeciale electrice pentru Poliția Locală, prin Programul Rabla Plus și 2 stații de
reîncărcare
Lot II: Achiziția a 10 autospeciale benzină+GPL, pentru Poliția Locală, prin Programul Rabla Clasic
Lot III: Achiziția unei autospeciale pentru Poliția Locală, cu 7+1 locuri pentru transport persoane / 12.11.2021

3. Explicatie
Având în vedere faptul că:
- prin anunțul de participare nr.CN1036741/10.11.2021 a fost publicată documentația în vederea aplicării procedurii de licitație deschisă
pentru atribuirea contractului de furnizare autospeciale pe loturi, deoarece valoare estimată de 1.582.277,08 lei, depășește pragul de
1.000.557 lei, conform prevederilor art. alin.(1), lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,
- până la data de 02.12.2021, termenul limită de depunere a ofertelor, nu a fost depusă nicio oferta
drept pentru care se propune atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare prin aplicarea procedurii de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunț de participare, conform prevederilor art.104 alin.1 lit.a din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,
ținând cont de următoarele aspecte:
în urma efectuării unei evaluări a procesului derulat prin procedura de licitație deschisă s-a identificat ca și element ce a condus la
nedepunerea niciunei oferte, perioada redusă acordată pentru elaborarea și depunerea ofertelor, ținându-se cont de solicitarea de
clarificări transmisă pe data de 26.11.2021, prin care un potențial ofertant solicită prelungirea termenului de depunere.
prin reluarea unei noi proceduri, ținându-se cont de termenele de verificare a documentației, cât și de termenele de depunere a
ofertelor impuse de legea achizițiilor publice, nu ar mai fi posibilă respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice
locale cu privire la angajarea și efectuarea plăților aferente până la sfârșitul anului bugetar 2021 , respectiv:
art.11 - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condiţiile legii, pe o perioadă de un an, care corespunde exerciţiului
bugetar.
art.14 - (4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi
dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.
art. 49 - (2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar.
art.51 - (3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme angajamentele
contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrări, plata salariilor şi a altor drepturi băneşti, plata
obligaţiilor bugetare, precum şi a altor obligaţii.
art.60 - (1) Execuţia bugetară se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.
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