
„SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE
REFACERE A INFRASTRUCTURII LOCALE AFECTATE CA
URMARE A CALAMITATILOR NATURALE, IN BAZA HG

992/2021:
LOT1-“REFACERE DRUM LOCAL,STRADA PICTOR
NICOLAE GRIGORESCU,L=80M,Zona PODULUI,

MUNICIPIUL CAMPINA”
LOT2_”REFACERE DRUM LOCAL STR. PLEVNEI,ZONA

CUPRINSA INTRE INTERSECTIA STR. VASILE ALECSANDRI
SI STR. PICTOR NICOLAE

GRIGORESCU,L=550M,MUNICIPIUL CAMPINA”
Anunt de participare simplificat

 
 

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:  Patrascu  Madalina;  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.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
„SERVICII  DE  PROIECTARE  SI  EXECUTIE  LUCRARI  DE  REFACERE  A  INFRASTRUCTURII  LOCALE  AFECTATE  CA  URMARE  A
CALAMITATILOR NATURALE, IN BAZA HG 992/2021:
LOT1-“REFACERE DRUM LOCAL,STRADA PICTOR NICOLAE GRIGORESCU,L=80M,Zona PODULUI, MUNICIPIUL CAMPINA”
LOT2_”REFACERE DRUM LOCAL STR. PLEVNEI,ZONA CUPRINSA INTRE INTERSECTIA STR. VASILE ALECSANDRI SI STR. PICTOR
NICOLAE GRIGORESCU,L=550M,MUNICIPIUL CAMPINA”
Numar referinta: 2843272_2022_PAAPD1353155

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului cuprinde:
Proiectare – Elaborare proiect pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, elaborare
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proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC),elaborare proiect pentru Organizarea Executiei (POE),elaborare Proiect
Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.
Documentatia se va elabora avand la baza DALI-ul si in conformitate cu prevederile HGnr.907/2016 si Standerdele nationale si
reglementarile tehnice in domeniu.
Executie lucrari:
Proiectul privind obiectivul de investitii ”refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale”- 2 loturi,  are ca
scop reafacerea drumurilor locale afectate de calamitățile naturale si asigurarea viabilitatii drumurilor.
Conform PV nr.26706/24.06.2021 privind constatarea efectelor calamitatilor naturale produse in municipiul Campina, pe Str. Pictor
Nicolae Grigorescu, in zona podului ce face legătură cu comuna Poiana Campina, se constata tasarea corpului si  platformei
drumului pe o lungime de aproximativ 80,00 m, o lăţime de aproximativ 20,00 m si o diferenţa de nivel intre 0,25 m- 0,50 m, in urma
caruia s-a format un prag in carosabil accentuat care îngreunează circulaţia rutiera.
LOT 1:  “REFACERE DRUM LOCAL, STRADA PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, L=80 M, ZONA PODULUI MUNICIPIUL CÂMPINA”:
Scenariul recomandat este dat de Varianta I.
LOT 2:  “REFACERE DRUM LOCAL STR.PLEVNEI, ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE INTERSECȚIA STR.VASILE ALECSANDRI ȘI STR.PICTOR
NICOLAE GRIGORESCU, L=550M, MUNICIPIUL CAMPINA”:
Scenariul ales este dat de varianta I.
 
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2366001,88; 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: Numarul maxim de loturi: 2

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 LOT 1 “REFACERE DRUM LOCAL, STRADA PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, L=80 M, ZONA PODULUI MUNICIPIUL CÂMPINA

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

71300000-1 Servicii de inginerie (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: 
CampinaCampina

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LOT 1:  “REFACERE DRUM LOCAL, STRADA PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, L=80 M, ZONA PODULUI MUNICIPIUL CÂMPINA”
Conform PV nr.26706/24.06.2021 privind constatarea efectelor calamitatilor naturale produse in municipiul Campina, pe Str. Pictor
Nicolae Grigorescu, in zona podului ce face legătură cu comuna Poiana Campina, se constata tasarea corpului si  platformei
drumului pe o lungime de aproximativ 80,00 m, o lăţime de aproximativ 20,00 m si o diferenţa de nivel intre 0,25 m- 0,50 m, in urma
caruia s-a format un prag in carosabil accentuat care îngreunează circulaţia rutiera.Lungimea tronsonului afectat este de 80m pe o
suprafaţa de aproximativ 1600mp.
Terenul este situat in intravilanul Municipiului Campina, este inventariat in domeniul public al judeţului Prahova-DJ 100 E- conform
HGR nr. 906/01.09.2012 si se afla in administrarea Municipiului Campina.
Traseul drumului are lungimea de 1080 m, din care aproximativ 80 m lungime sunt afectaţi de alunecări de teren, in suprafaţa de
aproximativ 1600 mp.
- structura rutieră semirigida:
-4 cm BA 16 conform AND 605/2016;
-8 cm AB 31,5 conform AND 605/2016;
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-Geocompozit antifisura;
-20 cm strat de baza din ballast stabilizat cu ciment;
-30 cm fundaţie din balast conform SR EN 13242+A 1

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 65%

 
Denumire factor evaluare: Pep – Experienta profesionala 1
Pondere: 10%

 
Denumire factor evaluare: Pep -Experienta profesionala 2
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Organizarea si metodologia   (Pom )
Pondere: 20%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1472215,80; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: Cofinantare

 
II.2.1) Titlu 
2 LOT 2:  “REFACERE DRUM LOCAL STR.PLEVNEI, ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE INTERSECȚIA STR.VASILE ALECSANDRI ȘI STR.PICTOR
NICOLAE GRIGORESCU, L=550M, MUNICIPIUL CAMPINA”

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

71300000-1 Servicii de inginerie (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: 
Municipiul CampinaMunicipiul Campina

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LOT 2:  “REFACERE DRUM LOCAL STR.PLEVNEI, ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE INTERSECȚIA STR.VASILE ALECSANDRI ȘI STR.PICTOR
NICOLAE GRIGORESCU, L=550M, MUNICIPIUL CAMPINA”
Conform PV nr 26706/24.06.2021 privind constatarea efectelor calamitatilor naturale produse in municipiul Campina in zona
cuprinsa intre intersecţia cu str. Vasile Alecsandri si str. Pictor Nicolae Grigorescu s-a reactivat fenomenul de tasare pe o lungime de
aproximativ 550 m. Documentaţia se realizează doar pentru refacerea si consolidarea tronsoanelor afectate ale străzii Plevnei.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 65%

 
Denumire factor evaluare: Pep – Experienta profesionala   1
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Pondere: 10%
 

Denumire factor evaluare: Pep – Experienta profesionala  2
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Organizarea si metodologia   (Pom )
Pondere: 20%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 893786,08; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: Cofinantare

 

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: 
Situaţia personală a candidatului/ofertantului:
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate
1.   Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu  art. 193 alin. 1 din Legea
98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
•   Certificatul de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de
stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat ANAF, în original, copie legalizata sau copii certificate conform cu originalul, din care sa reiasa
ca ofertantul nu are datorii scadente la data prezentarii;
•   Certificatul privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de autorităţile locale, în original, copie legalizata sau copii certificate
conform cu originalul, din care sa reiasă că ofertantul nu are datorii scadente la data prezentării; se va prezenta certificatul eliberat
pentru sediul principal. Pentru sediile secundare, precum şi pentru punctul/punctele de lucru pentru care exista obligaţii de plată,
aşa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC  se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea
obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.
•   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;
•   după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea
contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau
judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
2.Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de
atribuire sunt:
-    Moldoveanu Ioan Alin - Primar,  Dobre Adrian Florin – Adminstrator Public, Dumitrache Liviu-Viceprimar, Oprescu Eliza –
Director Executiv,  Pulez Loredana- Director economic,  Director juridic-  Anton Iulian.
-       Consilieri Achizitii :Patrascu Ionelia Madalina ,Ionescu Balea Camelia,Niculina Stefanescu
-    Consilieri  superiori:  Mihalcea  Claudiu-  Comp.Investitii,Panaite  Carmen-Serv.  Buget,Finante,Contab.,Chirea  Doina-
Comp..Investitii,Bucataru Luana Teodora-Directia Juridica.
Se va completa formularul nr. 10 din Modele de formulare si se vor posta in SEAP impreuna cu Docum. de calificare de catre
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ofertant/subcontractant/tert sustinator/asociat.
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale
precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
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 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.) Loturile: 1,2
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
LOT 1-a)Servicii de proiectare: Pentru sustinerea exp. similare, ofertantul tb. sa confirme serv. similare prestate in ultimii 3 ani , in val.
cumulata de minim 80.000,00 lei  fara TVA, val. care se poate demonstra prin însumarea val. serviciilor prestate la nivelul a max. 3
contracte, de la data limita pentru stab. depunerii ofertei, continand referiri la beneficiari, tipul contr., perioade de prestare . Prin
exp. similara se inteleg serv. de proiectare in dom. infr. rutiere(construcţie/ modernizare/reabilitare).
b)EXECUȚIE LUCRĂRI.Ofertantul tb.sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani în val. cumulata de cel putin 1.300.000,00 lei, val. care
se poate demonstra prin însumarea val. lucrarilor executate la nivelul a max. 3 contracte.
Cerinta de calificare ref. la exp. similara va fi considerata indeplinita daca ofertantul va face dovada ca a realizat în ultimii 5 ani, în
cadrul a max. 3 contracte, lucrări în domeniul infr. rutiere.
LOT 2 -a)Servicii de proiectare:Pentru sustinerea exp. similare, ofertantul trebuie sa confirme serv. similare prestate in ultimii 3 ani ,
in val. cumulata de min. 50.000,00 lei  fara TVA, val. care se poate demonstra prin însumarea val. serviciilor prestate la nivelul a max.
3 contracte, de la data limita pentru stabilirea depunerii ofertei, continand referiri la beneficiari, tipul contractului, perioade de
prestare . Prin exp. similara se inteleg serv. de proiectare in dom. infrastructurii rutiere(construcţie/ modernizare/reabilitare).
b)EXECUTIE LUCRARI.  Ofertantul tb sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani în val. cumulata de cel putin 800.000,00 lei, val. care
se poate demonstra prin însumarea val. lucrarilor executate la niv. a max. 3 contracte. Cerinta de calificare referitoare la experienta
similara va fi considerata indeplinita daca ofertantul va face dovada ca a realizat în ultimii 5 ani, în cadrul a maximum 3 contracte,
lucrări în domeniul infr. rutiere.
NOTA: Ofertantii vor prezenta o listă a serviciilor/lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii3/ 5 ani,
însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante, conform art.179, litera a) din Legea 98/2016. - LOT 1,2
Completare  DUAE, in conformitate cu prev. art.193, alin.(1) din Lg. nr. 98/2016, completat de ofertant/candidat/asociat, tert
sustinator si subcontractant, dupa caz, cu inf. relevante care sa demonstreze realizarea plafoanelor valorice impuse. La nivelul DUAE
candidatii/ofertantii vor prezenta inf. din care sa reiasa: nr. si data contractelor invocate drept exp. similara, beneficiarul acesteia si
datele sale de contact, data si nr. documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil,
impreuna cu valoarea acestora, fara T.V.A.  Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE  urmeaza a fi
prezentate la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediari.   Op. ec. clasat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, prin:
1. Docum. emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate publica sau client privat) si/sau de terti (institutii bancare/ trezorerie,
spre exemplu, in cazul in care este necesara prezentarea unor extrase de cont) din care sa rezulte val. lucrarilor/serviciilor similare,
natura acestora si perioada in care au fost executate.
2. Pentru lucrarile/serviciile care fac dovada exp. similare se vor prezenta, in scopul dovedirii conformitatii acestora cu normele
profesionale in domeniu, certificari de buna executie/pv de receptie la termin. lucrarilor sau pv de receptie finala sau docum.
constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv.
3. Din  docum. mentionate trebuie sa reiasa:
a) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt AC sau clienti privati;
b) data incheierii contractului;
c) obiectul contr., astfel incat sa fie furnizate toate inf. solicitate si necesare pt. se verifica indeplinirea cerintei privind exp. similara;
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d) val. contr., in lei fara TVA, val. lucrarilor executate/serviciilor prestate de catre ofertant care va fi luata in calcul pentru dovedirea
exp. similare solicitate;
e)  perioada de executare a contr.,  mai  exact intervalul  periodic (data de inceput si  data de finalizare)  in care s-au executat
lucrarile/prestat serviciile;
f) locul executiei lucrarilor;
g) sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Intra
in categ. doc. reprezentand certificari de buna executie pv de receptie /recomandari /docum. constatatoare sau alte docum. similare
in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate inf. pt. demonstrarea indeplinirii cer.
priivind exp. similara. Daca se vor prezenta ca exp. similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci
ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in docum. reprezentand certificari de buna executie depuse, care
sunt lucrarile  de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.In cazul in care un contract de achizitie publica/sectoriala
incheiat de o AC a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cer. de mai sus, este AC si nu op. ec. care avand calitatea de
executant in contr. de achizitie publica a subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, docum. reprezentand certificari de
buna executie  vor  fi  emise  sau  contrasemnate  de  AC,  aceasta  fiind  beneficiarul  lucrarilor.  Nu vor  fi  acceptate  documente
emise/contrasemnate doar de executantul initial. Docum. edificatoare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”. Pers. juridice straine vor prezenta certif/documentele edificatoare in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
insotite de traducere autorizata in lb. romana. Pentru contr. exprimate in euro se va folosi pentru conversie cursul mediu anual in
Lei/valuta, comunicat de BNR pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Valorile indicate în Euro vor fi calculate la cursul Lei/Euro
mediu comunicat de B. N. R, pentru anul respectiv. Cursul de schimb al pieţei valutare - serii anuale este disponibil la adresa:
http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx.
Asocierea  şi sustinerea acordată de terţ(i): Orice op. economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de
ofertant individual ori în comun cu alti op. economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la
proced. de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016.  In cazul depunerii unei
oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare op. ec. in parte membru al asocierii(conform Notif. ANAP din 08.04.2019),in
care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire acerintelor de capacitate tehnica si profesionala. La solicitarea AC,
doar ofertantul  clasat pe locul  I  dupa aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele
justificative ale asociatilor care probeaza indeplinirea cerintei privind capacit. tehnica si/sau profesionala. Capacitatea tehnica si/sau
profesionala a op. economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.  Modalitate de indeplinire: DUAE
completat de ofertant incare se vor include inform. cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in
vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului
sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor
asigura indeplinirea angajamentului  Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin
raportare la contr. executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Docum. justificative care probeaza indepl. cerintei privind capacit. tehnica si profesionala vor fi prezentate, la solicitarea AC, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile:Prin angajam. ferm, tertul/tertii
confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii oblig. contractuale,fie prin precizarea modului in care va interveni
concret, pentru aduce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si
profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).  Totodata, prin
angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contr. de
achizitie publica.AC  respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se
incadreaza intr-unul sau mai multe motive de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unul
alt tert, cu respectarea principiului tratam. egal. Acordul de asociere/angajamentul ferm al tertului va fi prezentat in SEAP odata cu
DUAE, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, iar docum. justificative vor fi prezentate de catre ofertantul (în cazul
asocierii de catre fiecare op. ec. care face parte din asociere) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor, la solicitarea AC.
2.) Loturile: 1,2
Proportia de subcontractare
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contr. pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontr. propusi precum si procentul sau valoarea aferenta activitatilor indicate in oferta de catre subcontractanti. - Ofertantii vor
completa DUAE (conform Notificarii ANAP din 08.04.2019) si vor include si inform. solicitate cu privire la subcontr. În cazul în care
ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/lor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular
DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontr., completat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.Subcontr.
precizează în DUAE informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineşte menţionând numărul şi data contr. pentru
partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplineşte o cerinţă de calificare, atunci aceasta va
prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167. Odata cu
DUAE se va depune acordul de subcontractare in SEAP, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, iar docum.  justificative
vor fi  prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I  în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii  ofertelor,  la
solicitarea AC.  Contr. are obligatia la încheierea contractului de   achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti,
de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior,
astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contr. de achizitie public. Contr.
trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza
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raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica. Contractantul are
obligatia de a notifica AC orice modificari ale subcontr. pe durata contr. de achizitie publica. In situatia modificarii  subcontr,
contractantul va transmite AC informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprez. legali ai noilor subcontractanti si va
obtine acordul AC privind noi subcontr. implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor
noi subcontr. are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte doc. necesare pentru verificarea inexistentei
unor situatii  de excludere si  a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii  lor de implicare în contr.  care urmeaza sa fie
îndeplinit. Noii subcontr. sunt obligati sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile CS (daca este
cazul) si a propunerii tehnice depusă de furnizor la oferta aferenta activitatii supuse subcontractării

 

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: 16.05.2022 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: 16.09.2022
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.05.2022; 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
              Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii
fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).
Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la
acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-
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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 precum și cele de la art. 103 (2) din HG
395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu
oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.
Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări
Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii,  respectiv
atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui
contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.
În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel:
•   departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă
din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici
•   în vederea departajării  ofertelor,  autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite iar
operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în
care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.
Nota:”Cerintele tehnice definite la nivelul  anuntului  de participare,  caietului  de sarcini  sau altor documente complementare,  prin
trimiterea  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: 
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă  și vor fi soluționate
potrivit Legii nr. 101/2016.
Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.04.2022
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