
Achizitia serviciilor pentru intocmirea documentatiei
tehnico-economice pentru obiectivele de investitii LOT 1
si2,din cadrul  proiectului„Sprijin la niv. reg. Sud Muntenia

ptr. pregătirea de proiecte finanțate din perioada de
programare 2021-2027 pe dom. mobilitate urbană,

regenerare urbană, infrastr. și serv. publice de turism..."
cod SMIS 2014+  143370/Cod proiect:1.1.153

Anunt de participare
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL CAMPINA 
Cod de identificare fiscala: 2843272; Adresa: Strada: Culturii, nr. 18; Localitatea: Campina; Cod NUTS: RO316 Prahova; Cod postal: 105600;
Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Ionescu  Balea  Camelia  Aurelia;  Telefon:  +40  244336134;  Fax:  +40  244371458;  E-mail:
achizitiipublice@primariacampina.ro; Adresa internet: (URL) www.primariacampina.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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129530
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achizitia serviciilor pentru intocmirea documentatiei  tehnico-economice pentru obiectivele de investitii  LOT 1 si2,din cadrul
proiectului„Sprijin la niv. reg. Sud Muntenia ptr. pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe dom.
mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastr. și serv. publice de turism..." cod SMIS 2014+  143370/Cod proiect:1.1.153
Numar referinta: 2843272_2021_PAAPD1315009

 
II.1.2) Cod CPV principal
79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectivul general al contractului este acela de a intocmi  documentatii tehnico-economice pentru obiectivele de investitii:
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- LOT 1- „Creşterea mobilităţii urbane nepoluante prin investiţii  de tip integrat în soluţii inteligente aferente unui coridor de
mobilitate şi prin redirecţionarea circulaţiei rutiere printr-un pasaj subteran în zona centrală a Municipiului Câmpina”;
- LOT 2-„Extinderea, modernizarea şi dotarea spaţiului pietonal din zona centrală a municipiului Câmpina",  în conformitate cu
prevederile legale și respectarea standardelor și normativelor tehnice în vigoare,
Valoarea estimata totala este de 3.327.731,09 lei fără TVA, din care:
 -LOT 1: 2.642.857,14 lei fără TVA,
-LOT 2: 684.873,95 lei fără TVA.
Obiectivele de investitii mai sus mentionate fac parte din proiectul: „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv
variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D2”, cod SMIS 2014+   143370/ Cod proiect:  1.1.153, din Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020-pe Axa Prioritară 1 - Obiectivul specific 1.1 - Acțiunea 1.1.1.
Conform Ghidului solicitantului, proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și bugetul de stat, la
care se adaugă contribuția proprie a solicitantului în cuantum de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, precum și sumele
aferente cheltuielilor neeligibile.
 
In conformitate cu prevederile art. 160 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care
orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii
suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea
contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a
11 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 3327731,09; 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: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Toate Loturile

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 LOT 1-„Creşterea mobilităţii  urbane nepoluante prin investiţii  de tip integrat în soluţii  inteligente aferente unui coridor de
mobilitate şi prin redirecţionarea circulaţiei rutiere printr-un pasaj subteran în zona centrală a Municipiului Câmpina”

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
Mun. CampinaMun. Campina

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Pentru lotul 1:
-studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, inclusiv expertizarea tehnică a construcţiilor
existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză
tehnică;
-studiul geotehnic, studiul topografic, studii pentru obţinerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice (daca este cazul),
studii hidrologice (daca este cazul), precum şi orice alte categorii de studii care sunt necesare pentru realizarea proiectelor de
infrastructură cu impact in domeniul relevant pentru ghidul de finanţare;
-obţinerea valabilităţii certificatului de urbanism, precum şi toate taxele pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism, taxa
pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, conform prevederilor legale în vigoare;
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-obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie
electrică, telefonie, iluminat public;
-întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
-obţinerea acordului de mediu;
-obţinerea avizului de protecţie civilă/PSI;
-alte avize, acorduri şi autorizaţii;
-studiu de oportunitate şi studiu de marketing;
-proiect tehnic şi detalii de execuţie;
-documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie.
Documentaţia va fi elaborată şi predată respectând etapele de proiectare din HG 907/2016, inclusiv faza Proiect tehnic de execuţie,
conform HG 907/2016.
Toate cerințele care se regăsesc descrise în Caietul de sarcini și care nu sunt menționate, nominal,  în cele 11 activități antamate mai
sus, reprezintă subactivități ale acestora și se vor regăsi în cadrul livrabilelor antemenționate.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: 1.Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT
Descriere: Experienţa profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/contract si/sau
Manager proiect/contract  si/sau Adjunct  Manager proiect/contract  si/sau Director  proiect/contract  si/sau Adjunct  Director
proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa
Proiectare si/sau Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect, in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru construcţie noua si/sau modernizare si/sau lărgire de autostrăzi
si/sau drumuri naţionale și/sau drumuri județene și/sau drumuri de interes local cel puțin de categoria celor ce fac obiectul
procedurii.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Experienţa profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/contract
si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director
proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa
Proiectare si/sau Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect, in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru construcţie noua si/sau modernizare si/sau lărgire de autostrăzi
si/sau drumuri naţionale și/sau drumuri județene și/sau drumuri de interes local cel puțin de categoria celor ce fac obiectul
procedurii,se va puncta astfel:2 contracte: 2 puncte;3 contracte: 4 puncte;4 contracte: 6 puncte;5 sau mai mult de 5 contracte: 8
puncte.
 .Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise
de Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

 
Denumire factor evaluare: 2.Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI
Descriere: Experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant drumuri si/ sau inginer drumuri, in cadrul unui contract de elaborare
si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru construcţie noua si/sau
modernizare si/sau lărgire de autostrăzi si/sau drumuri naţionale și/sau drumuri județene și/sau drumuri de interes local cel puțin de
categoria celor ce fac obiectul procedurii.
Pondere: 6%
Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant drumuri si/ sau inginer drumuri, in cadrul unui contract de
elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru construcţie
noua si/sau modernizare si/sau lărgire de autostrăzi si/sau drumuri naţionale și/sau drumuri județene și/sau drumuri de interes local
cel puțin de categoria celor ce fac obiectul procedurii, se va puncta astfel:
2 contracte: 1,5 punct;
3 contracte: 3 puncte;
4 contracte: 4,5 puncte;
5 sau mai mult de 5 contracte: 6 puncte.
Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise
de Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1035928/19.10.2021] Pagina 3
Generat la: 19.10.2021 15:07



Denumire factor evaluare: 3.Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI
Descriere: Experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant poduri si/sau inginer proiectant structuri si/sau inginer proiectant
lucrări de arta, in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate
si/sau Proiecte Tehnice pentru construcţie noua si/sau modernizare si/sau lărgire de autostrăzi si/sau drumuri naţionale și/sau
drumuri județene și/sau drumuri de interes local cel puțin de categoria celor ce fac obiectul procedurii, ce au inclus cel puţin unui
pod si/sau pasaj si/sau viaduct.
Pondere: 6%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant poduri si/sau inginer proiectant structuri
si/sau inginer proiectant lucrări de arta, in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de
Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru construcţie noua si/sau modernizare si/sau lărgire de autostrăzi si/sau drumuri
naţionale și/sau drumuri județene și/sau drumuri de interes local cel puțin de categoria celor ce fac obiectul procedurii, ce au inclus
cel puţin unui pod si/sau pasaj si/sau viaduct, se va puncta astfel:
2 contracte: 1,5 puncte;
3 contracte: 3 puncte;
4 contracte: 4,5 puncte;
5 sau mai mult de 5 contracte: 6 puncte.
Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise
de Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

 
Denumire factor evaluare: 4.Experienta detinuta de EXPERT GEOTEHNICA SI FUNDATII
Descriere: Experienta detinuta in elaborarea unui studiu geotehnic aferent unui /unor Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice
pentru construcţie noua si/sau modernizare si/sau lărgire de autostrăzi si/sau drumuri naţionale și/sau drumuri județene și/sau
drumuri de interes local cel puțin de categoria celor ce fac obiectul procedurii
Pondere: 6%
Algoritm de calcul:  Algoritm de calcul:  Experienta detinuta in elaborarea de studii  geotehnice aferent unui  /unor Studii  de
Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru construcţie noua si/sau modernizare si/sau lărgire de autostrăzi si/sau drumuri naţionale
și/sau drumuri județene și/sau drumuri de interes local cel puțin de categoria celor ce fac obiectul procedurii, se va puncta astfel:
2 studii geotehnice: 1,5 punct;
3 studii geotehnice: 3 puncte;
4 studii geotehnice: 4,5 puncte;
5 sau mai mult de 5 studii geotehnice: 6 puncte.
Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise
de Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

 
Denumire factor evaluare: 5.Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor
Descriere: Implementarea contractului prin prisma metodologiei de prestare a serviciilor.
Pondere: 20%
Algoritm de calcul: 1) Autoritatea Contractanta acorda 20 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care
demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in caietul de sarcini prin:
- detalierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile specifice prevazute in Caietul de Sarcini in succesiunea logica a
acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate,
- identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru fiecare activitate si prezentarea metodelor de depasire a acestora (inclusiv prin
alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/ sau umane);
2) Autoritatea Contractanta acorda 12 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care
demonstreaza o buna intelegere a particularitatilor activitatilor stabilite in caietul de sarcini prin:
- detalierea PARTIALA a sub-activitatilor care compun activitatile specifice prevazute in Caietul de Sarcini in succesiunea logica a
acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate,
- identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru unele dintre activitati si prezentarea metodelor de depasire a acestora (inclusiv
prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/ sau umane);
3) Autoritatea Contractanta acorda 4 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care demonstreaza o
intelegere limitata/in mica masura a contextului,  prin tratarea generica a sub-activitatilor  prevazute in Caietul  de Sarcini  in
succesiunea logica a acestora, fara ca acestea sa fie puse in corelare cu riscurile si ipotezele identificate sau cu rezultatele asteptate.

 
Denumire factor evaluare: 6. Planificarea adecvata a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor
desfasurate in cadrul contractului
Descriere: Abordarea propusa privind planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor
desfasurate in cadrul contractului
Pondere: 14%
Algoritm de calcul: 1) Autoritatea Contractanta acorda 14 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor
specifice prevazute in Caietul de Sarcini sunt corect alocate, in sensul ca ofertantul aloca atat resurse tehnice, cat si resurse umane
pentru realizarea tuturor activitatilor si subactivitatilor, iar acestea sunt suficiente si adecvate pentru indeplinirea activitatilor si
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subactivitatilor.
2) Autoritatea Contractanta acorda 8 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor specifice prevazute in
Caietul de Sarcini sunt partial alocate, in sensul ca: fie sunt identificate doar resursele tehnice, fie sunt identificate doar resursele
umane, fie nu sunt alocate resurse pentru toate activitatile si subactivitatile.
3) Autoritatea Contractanta acorda 2 puncte daca ofertantul realizeaza o prezentare generala a resurselor tehnice si  umane
identificate ca fiind necesare pentru indeplinirea contractului, fara ca acestea sa fie alocate pe activitati/ sub-activitati.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 2642857,14; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
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: POAT 2014-2020, Apel 3
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
2 LOT 2- „Extinderea, modernizarea şi dotarea spaţiului pietonal din zona centrală a municipiului Câmpina"

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
Mun. CampinaMun. Campina

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
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(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Pentru lotul 2:
-studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, inclusiv expertizarea tehnică a construcţiilor
existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză
tehnică;
-studiul geotehnic, studiu topografic, studii pentru obţinerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice (daca este cazul),
studii hidrologice (daca este cazul), precum şi orice alte categorii de studii care sunt necesare pentru realizarea proiectelor de
infrastructură cu impact in domeniul relevant pentru ghidul de finanţare;
-obţinerea valabilităţii certificatului de urbanism, precum şi toate taxele pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism, taxa
pentru obţînerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiînţare, conform prevederilor legale în vigoare;
-obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie
electrică, telefonie, iluminat public;
-întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
-obţinerea acordului de mediu;
-obţinerea avizului de protecţie civilă/PSI;
-alte avize, acorduri şi autorizaţii;
-studiu de oportunitate şi studiu de marketing.
-proiect tehnic şt detalii de execuţie;
-documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie.
Toate cerințele care se regăsesc descrise în Caietul de sarcini și care nu sunt menționate, nominal,  în cele 11 activități antamate mai
sus, reprezintă subactivități ale acestora și se vor regăsi în cadrul livrabilelor antemenționate.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: 1. Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT
Descriere: Experienţa profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/contract si/sau
Manager proiect/contract  si/sau Adjunct  Manager proiect/contract  si/sau Director  proiect/contract  si/sau Adjunct  Director
proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa
Proiectare si/sau Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect, in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru construcţie noua si/sau modernizare si/sau lărgire de autostrăzi
si/sau drumuri naţionale și/sau drumuri județene și/sau drumuri de interes local cel puțin de categoria celor ce fac obiectul
procedurii.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: 1. Experienta detinuta de
COORDONATORUL DE PROIECT
Algoritm de calcul: Experienţa profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/contract
si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director
proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa
Proiectare si/sau Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect, in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru construcţie noua si/sau modernizare si/sau lărgire de autostrăzi
si/sau drumuri naţionale și/sau drumuri județene și/sau drumuri de interes local cel puțin de categoria celor ce fac obiectul
procedurii, se va puncta astfel:
2 contracte: 2 puncte;
3 contracte: 4 puncte;
4 contracte: 6 puncte;
5 sau mai mult de 5 contracte: 8 puncte.
Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise
de Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

 
Denumire factor evaluare: 2. Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI
Descriere: Experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant drumuri si/ sau inginer drumuri, in cadrul unui contract de elaborare
si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru construcţie noua si/sau
modernizare si/sau lărgire de autostrăzi si/sau drumuri naţionale și/sau drumuri județene și/sau drumuri de interes local cel puțin de
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categoria celor ce fac obiectul procedurii.
Pondere: 6%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant drumuri si/ sau inginer drumuri, in cadrul
unui contract de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice
pentru construcţie noua si/sau modernizare si/sau lărgire de autostrăzi si/sau drumuri naţionale și/sau drumuri județene și/sau
drumuri de interes local cel puțin de categoria celor ce fac obiectul procedurii, se va puncta astfel:
2 contracte: 1,5 punct;
3 contracte: 3 puncte;
4 contracte: 4,5 puncte;
5 sau mai mult de 5 contracte: 6 puncte.
Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise
de Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

 
Denumire factor evaluare: 3. Experienta detinuta de EXPERT ARHITECT PEISAGIST
Descriere: Experienta detinuta in pozitia de expert arhitect peisagist.
Pondere: 6%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de expert arhitect peisagist, se va puncta astfel:
2 contracte: 1,5 puncte;
3 contracte: 3 puncte;
4 contracte: 4,5 puncte;
5 sau mai mult de 5 contracte: 6 puncte.
Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise
de Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

 
Denumire factor evaluare: 4. Experienta detinuta de  INGINER SILVICULTURĂ SAU HORTICULTURĂ
Descriere: 4. Experienta detinuta de  INGINER SILVICULTURĂ SAU HORTICULTURĂ
Pondere: 6%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Experienta detinuta in poziția de expert silvicultură sau horticultură, se va puncta astfel:
2 contracte: 1,5 punct;
3 contracte: 3 puncte;
4 contracte: 4,5 puncte;
5 sau mai mult de 5 contracte: 6 puncte.
Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise
de Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

 
Denumire factor evaluare: 5. Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor
Descriere: Implementarea contractului prin prisma metodologiei de prestare a serviciilor.
Pondere: 20%
Algoritm de calcul: 1) Autoritatea Contractanta acorda 20 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care
demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in caietul de sarcini prin:
- detalierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile specifice prevazute in Caietul de Sarcini in succesiunea logica a
acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate,
- identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru fiecare activitate si prezentarea metodelor de depasire a acestora (inclusiv prin
alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/ sau umane);
2) Autoritatea Contractanta acorda 12 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care
demonstreaza o buna intelegere a particularitatilor activitatilor stabilite in caietul de sarcini prin:
- detalierea PARTIALA a sub-activitatilor care compun activitatile specifice prevazute in Caietul de Sarcini in succesiunea logica a
acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate,
- identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru unele dintre activitati si prezentarea metodelor de depasire a acestora (inclusiv
prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/ sau umane);
3) Autoritatea Contractanta acorda 4 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care demonstreaza o
intelegere limitata/in mica masura a contextului,  prin tratarea generica a sub-activitatilor  prevazute in Caietul  de Sarcini  in
succesiunea logica a acestora, fara ca acestea sa fie puse in corelare cu riscurile si ipotezele identificate sau cu rezultatele asteptate.

 
Denumire factor evaluare: 6. Planificarea adecvata a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor
desfasurate in cadrul contractului
Descriere: Abordarea propusa privind planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor
desfasurate in cadrul contractului
Pondere: 14%
Algoritm de calcul: 1) Autoritatea Contractanta acorda 14 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor
specifice prevazute in Caietul de Sarcini sunt corect alocate, in sensul ca ofertantul aloca atat resurse tehnice, cat si resurse umane
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pentru realizarea tuturor activitatilor si subactivitatilor, iar acestea sunt suficiente si adecvate pentru indeplinirea activitatilor si
subactivitatilor.
2) Autoritatea Contractanta acorda 8 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor specifice prevazute in
Caietul de Sarcini sunt partial alocate, in sensul ca: fie sunt identificate doar resursele tehnice, fie sunt identificate doar resursele
umane, fie nu sunt alocate resurse pentru toate activitatile si subactivitatile.
3) Autoritatea Contractanta acorda 2 puncte daca ofertantul realizeaza o prezentare generala a resurselor tehnice si  umane
identificate ca fiind necesare pentru indeplinirea contractului, fara ca acestea sa fie alocate pe activitati/ sub-activitati.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 684873,95; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
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: POAT 2014-2020, Apel 3
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
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: 
I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile
art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.
Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct.
A"Motive referitoare la condamnari penale".
De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la
solicitarea Autoritatii  Contractante,  urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator
declarati in oferta:
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- cazierul judiciar al operatorului economic si 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 in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile
art.  165 din Legea nr. 98/ 2016. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE -
sectiunea "Motive de excludere" - pct. B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".
De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la
solicitarea Autoritatii  Contractante,  urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator
declarati in oferta:
A.Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.
B.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine
(certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit
obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a
tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/
Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa
datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
Operatorul economic prezinta pentru sediul principal documente din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art. 165 alin. (1), iar
pentru  sediile  secundare/punctele  de lucru,  o  declaratie  pe propria  raspundere  privind indeplinirea  obligatiilor  de plata  a
impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate.
[...]
III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile
art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.
Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct.
C. "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".
De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte:
Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul din
Documentatia de Atribuire.
Formularul C va fi incarcat in mod obligatoriu odata cu oferta, si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care
exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel
putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea
Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167
de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:
- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute
la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
[...]
Avand in vedere numarul limitat de caractere disponibil in SEAP pentru aceasta sectiunea, a se consulta Anexa 1 la Documentatia de
Atribuire pentru textul complet.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de
atribuire sunt:
-  Moldoveanu Ioan Alin - Primar, Dumitrache Liviu – Viceprimar,  Dobre Adrian Florin – Administrator Public,  Oprescu Eliza –
Director Executiv,  Visan Marius – Director Economic,  Anton Iulian - Director Juridic.
Consilieri locali: d-nul Anghelescu Marius, dl. Briciu Liviu Mihai, d-nul Creţu Valentin – Mihai, d-nul Davidescu Liviu, dl. Dumitrache
Liviu, dl. Duran Andrei, dl. Ene Bogdan – Constatin, dl.Filip Costel, d-na Gheorghe Roxana Elena, d-na Gîrbăcică Adina, d-nul Grama
Cezar, d-na Ionescu Noemi-Stefania, d-na Lupu Livia – Rodica, d-nul Nica Emil Dan Cristian, d-nul Raţ Cosmin – Gicu, d-nul Sabo
Aron, d-nul Marcu Florin, d-na Vane Viorica, d-nul Zăgan Horaţiu – Teodor
Membrii UIP: Manager proiect – Croitoru Georgeta Daniela, Responsabil financiar: Panaite Carmen, Responsabil tehnic- Stefanescu
Niculina, Responsabil achiziti: Ionescu Balea Camelia.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct.
A"Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1035928/19.10.2021] Pagina 9
Generat la: 19.10.2021 15:07



Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii  Contractante,  Certificatul  Constatator  emis  de Oficiul  Registrului  Comertului  de pe langa Tribunalul  Teritorial  in
integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde
obiectului contractului.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
Nota 1: Toate documentele justificative care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a operatorilor economici vor
contine informatii reale, valabile si actuale la data prezentarii acestora.
Nota 2: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile  legale din tara in care ofertantul  este stabilit,  din care sa reiasa informatiile  solicitate de catre
Autoritatea Contractanta.
Nota 3: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente care atesta forma de inregistrare pentru fiecare dintre membrii asocierii.
Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe
care o va realiza.
Nota 4: In situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta documentele care atesta forma de inregistrare si pentru Tertii sustinatori/ Subcontractantii declarati in
DUAE.
Nota 5: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in documentele care atesta capacitatea de exercitare
a activitatii profesionale va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 1,2
Cifra de afaceri anuala generala
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala pentru fiecare din exercitiile financiare aferente anilor 2018, 2019
si 2020 a fost de:
-minim 5.000.000,00 Lei, pentru LOTUL 1;
-minim 1.300.000,00 Lei, pentru LOTUL 2;
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" -
pct. B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat
cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art.
182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile
de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara".
Nota 3:
a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru 2018 – 1 Euro = 4,6535 Lei si 2019 – 1 Euro = 4,7452 Lei; 2020 – 1
Euro = 4,7807 Lei.
b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 și 2020,
publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/ inforeuro/index_en.cfm. Cursul mediu anual pentru
anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma
indicatiile de la punctul a. - Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa, DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" -
pct. B "Capacitatea economica si financiara".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii  Contractante,  situatiile  financiare  sau extrase din  situatiile  financiare  aferente anilor  2018,  2019 și  2020.  Aceste
documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru
indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta
este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.
Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A.
Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.
b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul
ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care
ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor
documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va
dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.
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Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica
extinsa, in conditiile legii.
c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 și 2020 din care rezulta indeplinirea nivelului minim
solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara.
Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior
atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.
Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor
minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului,
b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea
contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.
Informatii  suplimentare privind tertii  sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei,  punctul 3 din
Instructiunile catre ofertanti.

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 1,2
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
LOT 1:Ofertantul tb. sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare
si/sau completare si/sau de SF si/sau Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***] pt lucrari de construcţie noua
si/sau modernizare si/sau lărgire si/sau reabilitare de autostrăzi si/sau drumuri naţionale și/sau drumuri județene și/sau drumuri de
interes local, in valoare cumulata de minim 2.500.000,00 Lei fara TVA , la nivelul unuia sau mai multor contracte
LOT 2:Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii  de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau  completare de SF si/sau Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***] pt lucrari de amenajare
peisagistică/ regenerarea spaţiului public/ extindere/modernizare spaţii pietonale, amenajare de zone verzi/ de odihna/amenajare
zone de spectacole, similar din punct de vedere al obiectului și complexității prezentului obiectiv, in valoare cumulata de minim
600.000,00 Lei fara TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte .*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate
partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent sau  servicii receptionate la sfarsitul
prestarii.
**) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor,  cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii  ANAP
nr.2/2017 (art. 13).
***) Se considera indeplinita cerinta "in ultimii 3 ani servicii de elaborare ale doc. mentionate mai sus, realizate anterior ultimilor 3
ani, de catre acelasi operator economic, cu conditia ca acesta sa faca dovada realizarii serviciilor prin prezentarea de certificate/
documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie / alte documente
relevante. In conditiile in care serviciile au fost prestate anterior ultimilor 3 ani, AC va lua in calculul valorii pt. indeplinirea cerin.
numai val. aferenta detaliilor de executie prestate in ultimii 3 ani.
Nota 1: Daca un grup de op. Ec. depune o oferta comuna, cer.  se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE . De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in
SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei,
ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48
din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE .Nota 3:  Pt transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pt
anul  2018-1  Euro  =  4,6535  Lei,  2019-1  Euro  =  4,7452  Lei,  2020-1  Euro  =  4,7807  Lei  .  -  In  vederea  indeplinirii  cer.,
ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE , indicand in mod explicit, pt fiecare contract prezentat, cel putin
urmatoarele inf. necesare pt a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul serv. duse la bun
sfarsit,  tipul lucrarilor pt care au fost realizate serviciile,  categ. drumului/amenajărilor,  perioada de prestare a serviciilor,  val.
serviciilor duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta,
anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, certificate/ doc. care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ doc emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau PVR si/sau DC emise de AC si/sau certificari de buna executie,
din care sa reiasa toate elem. necesare pt confirmarea indeplinirii cer. de capacitate teh. Aceste doc vor fi prezentate si de catre
ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pt indeplinirea cer.Nota 1: AC isi rezerva dreptul
de a se adresa ben. final al serv. pt confirmarea exp. similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE.Nota 2:AC permite susţinerea din
partea unui terţ în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţei ptr.capacitatea tehnică şi/sau profesională, cu respectarea prev. art. 183 din
L 98/2016.  In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:a) Angajamentul ferm privind
sustinerea capacitatii teh acordata de tertul sustinator- Formularul nr. 3B.Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu
oferta .
b)doc transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul
ferm. Doc prezentate tb. sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ teh/ fin/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul
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in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul
acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator
va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.Aceste documente
vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta.
c) certificate/ doc emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau PVR si/sau DC emise de AC si/sau
Certificari  de buna executie,  din care sa reiasa toate elem. necesare pt confirmarea indeplinirii  cer.  de cap teh.Documentele
mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplic. criteriului de atribuire.Nota 3: AC va lua in
considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pt indeplinirea criteriilor min. impuse in DA, daca sunt indeplinite in mod
cumulativ urmatoarele cond.:
a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului
b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pt realizarea contractului,
in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Orice op. ec. are dreptul de a participa la procedura de atribuire în
calitate de ofertant individual ori în comun cu alti op. ec., inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la
procedura de atribuire în cond. Legii 98/ 2016. Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate inf. solicitate de A.C.
in D.A. si ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu oferta-formular 2
2.) Loturile: 1,2
Proportia de subcontractare
AC permite subcontractarea, în conf. cu prevederile art. 218-220 din L 98/2016, cu scopul de a nu îngrădi dreptul legal de a
subcontracta părţi din contract. Ofertantul are obligaţia de a preciza categoriile de serv.  din contract pe care intenţionează să le
subcontracteze, precum şi procentul sau val. aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi şi
datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. - DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu
privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților  pentru a îndeplini
criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și
semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Odata cu depunerea DUAE, se vor depune, dupa caz, si angajamentul
de sustinere si/sau acordul de asociere si/sau acordul de subcontractare.
Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. In cazul in care Ofertantul va
subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica
partea/ partile subcontractate ptr. fiecare subcontractant declarat.Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează
pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare
reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din DA -
Formularul 3C.De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda inf. solicitate in
Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si
profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica). In
cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din L
98/2016, AC solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca
se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea 98/2016, AC isi rezerva dreptul de a solicita
ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii  si  doc. relevante referitoare la
capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit
solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din
contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174 alin. (2) din L 98/ 2016, AC respinge
subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba
capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca
efectiv.NOTA:Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si
subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si
procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de
achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.
Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului;
activitatile  ce  urmeaza  a  fi  subcontractate;  procentul  de  subcontractare;  optiunea  privind  realizarea  platilor  direct  catre
subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod
obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 3C. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, AC are
obligatia  de  a  solicita,  la  încheierea  contractului,  prezentarea  contractului/  contractelor  încheiate  între  contractant  si
subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la
incheierea contractului de achizitie publica :
- vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor,
- vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de
subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE,
- vor fi in concordanta cu Oferta si  se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor
include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul:
- vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului;
- vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile;
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- vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar. Raspunderea
contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta
sunt indeplinite de subcontractanti.
1.) Loturile: 1,2
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantul tb. sa faca dovada implementarii sist. de management al calitatii conf. SR EN ISO 9001 sau echivalent in dom. in care se
incadreaza activ. principala ce face ob. contractului. - Of/ Of asociat va completa in DUAE .Of. clasat pe primul loc dupa aplic.
criteriului de atrib. va prezenta la solicitarea AC, certificarile specifice acordate de organisme indep., resp. ISO 9001 sau echivalent
sau orice alte probe /dovezi,  in mas.  in care probele/ dovezile prezentate confirma asig.  unui niv.  corespunzator al  calitatii,
echivalent cu cel solicitat prin DA, ptr. fiecare asociat in parte, daca este cazul.Nota 1: Daca un grup de op. ec. depune o of. comuna,
cerin. se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, ptr. partea de contract pe care o realizeaza. Nota 2: Cerinta
privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

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

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 22.11.2021 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
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: 22.05.2022
Durata in luni: 6

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.11.2021; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
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
              1. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand punctaje egale: Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul
loc au punctaje egale, atunci pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP ofertantilor care au acelasi
punctaj, o noua propunere financiara caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are punctaj mai
mare
2.Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati / implicati in procedura se realizeaza conform Notificarii
ANAP din 08.04.2019.
3.  Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari  privind documentatia de atribuire,  operatorii  economici  se vor înregistra în SEAP
(www.elicitatie. ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în
vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.
4. Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare simplificat. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia
de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.
5. Termenele specificate in Contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de
interes major), precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului. Durata contractului este de 6 luni
de la Data de Incepere a Contractului.
6. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile
art. 22, alin (2) din HG 395/2016.
7.Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere,
precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)
din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata
competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din
Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in
conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea nr.101/2016.
”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
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standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

 
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 Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul juridic 
Adresa: bulevardul Culturii, nr.18; Localitatea: Campina; Cod postal: 105600; Tara: Romania; Telefon: +40 244336134; Fax: +40
244371458; E-mail: -Adresa internet: (URL) www.primariacampina.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2021
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