
Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public (SIP) din
municipiul Câmpina prin contract de concesiune,

constând în activitățile de operare propriu-zisă, gestiune,
administrare, exploatare și întreținere-menținere, în

conformitate cu obiectivele concedentului
Anunt de concesionare

 
 

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;  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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100016840
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
MUNICIPIUL CAMPINA 
Cod de identificare fiscala: 2843272; Adresa: bdul Culturii, nr. 18; Localitatea: Campina; Cod NUTS: RO316 Prahova; Cod postal: 105600;
Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  IONESCU  BALEA  CAMELIA;  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.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
Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public (SIP) din municipiul Câmpina prin contract de concesiune, constând în activitățile
de operare propriu-zisă, gestiune, administrare, exploatare și întreținere-menținere, în conformitate cu obiectivele concedentului
Numar referinta: 2843272_2022_PAAPIV01

 
II.1.2) Cod CPV principal
50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)

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

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Campina va fi delegat catre un operator autorizat, in ce priveste administrarea,
gestionarea,   operarea  propriu-zisa,  lucrarile  de  intretinere,  revizii  si  reparatii  ale  sistemului  de  iluminat  public,  precum si
verificarea/repararea,  montarea/demontarea ornamentelor pentru iluminatul  festiv de sarbatori  si  a altor activitati  specifice
iluminatului public, pentru iluminatul cailor de circulatie publica(strazi, trotuare, piete, intersectii, treceri de pietoni, poduri, alei de
parcuri si alei de blocuri, parcari de masini, etc.), iluminatul arhitectural, iluminatul peisagistic si iluminatul ornamental-festiv din
Municipiul Campina. Delegarea  gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Municipiului Campina, presupune urmatoarele actvităţi:
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Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de Iluminat Public (SIP), proprietate a  Autorităţii Contractante;
Intocmirea documentatiei tehnice pentru realizarea lucrarilor de investitii pentru extinderea SIP la solicitarea autoritatii contractante
conform legislatiei in vigoare;
Intreţinerea şi menţinerea in funcţiune a sistemului de iluminat public pentru:
- iluminatul stradal-rutier;
- iluminatul ornamental si stradal-pietonal;
- punctele de aprindere;
- iluminatul arhitectural;
- iluminatul peisagistic;
- iluminatul temporar pentru evenimente ocazionale.
Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public;
Realizarea  iluminatului  ornamental  festiv  de  sărbători  sau  pentru  alte  evenimente  ,  prin  verificarea/repararea,
montarea/demontarea echipamentelor ornamentale;
Realizarea iluminatului temporar si asigurarea de asistenta tehnica de specialitate in iluminat pentru evenimente ocazionale:
Extinderea sistemului de iluminat public la solicitarea autoritatii contractante;
Operarea propriu-zisa a serviciului de iluminat public, potrivit prevederilor contractuale, va consta in:
-   gestionarea sistemului de iluminat public si asigurarea optimizarii consumului de energie electrica;
-   aducerea sistemului de iluminat public in parametrii luminotehnici prevazuti in Regulamentul Serviciului de Iluminat Public,
potrivit standardului SR EN-13201/2015;
-   realizarea intretinerii curente, a reparatiilor curente si programate, a reviziilor programate ale sistemului de iluminat public;
-   realizarea reviziilor si reparatiilor, a montarii si demontarii iluminatului ornamental de sarbatori sau cu ocazia unor evenimente ale
comunitatii locale;
-   realizarea unor activitati de asistenta tehnica sau de iluminat temporar pentru evenimente neprevazute in contract;
-   depozitarea, gestionarea si predarea deseurilor la centrele de colectare cu sau fara valoare rezultate din lucrarile de intretinere,
revizii sau reparatii, in numele proprietarului acestora, potrivit normelor legale in vigoare.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 15 zile de data limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2681245; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

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

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
45451100-4 Lucrari ornamentale (Rev.2)
50232110-4 Reconditionarea instalatiilor de iluminare publica (Rev.2)
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
Teritoriul administrativ al mun.Câmpina.Teritoriul administrativ al mun.Câmpina.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de Iluminat Public (SIP), proprietate a  Autorităţii Contractante;
Intocmirea documentatiei tehnice pentru realizarea lucrarilor de investitii pentru extinderea SIP la solicitarea autoritatii contractante
conform legislatiei in vigoare;
Intreţinerea şi menţinerea in funcţiune a sistemului de iluminat public pentru:
- iluminatul stradal-rutier;
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- iluminatul ornamental si stradal-pietonal;
- punctele de aprindere;
- iluminatul arhitectural;
- iluminatul peisagistic;
- iluminatul temporar pentru evenimente ocazionale.
Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public;
Realizarea  iluminatului  ornamental  festiv  de  sărbători  sau  pentru  alte  evenimente  ,  prin  verificarea/repararea,
montarea/demontarea echipamentelor ornamentale;
Realizarea iluminatului temporar si asigurarea de asistenta tehnica de specialitate in iluminat pentru evenimente ocazionale:
Extinderea sistemului de iluminat public la solicitarea autoritatii contractante.
Cantitatile maxime estimate se regasesc in Anexa nr. 3 la FORMULARUL DE OFERTA din modulul FORMULARE.
Valoarea estimata a contractului pe un an este de 536.249, 00 lei fara TVA.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 60%

 
Denumire factor evaluare: 2.Nivelulu redeventei conform Lege 100/2016
Pondere: 10%

 
Denumire factor evaluare: 3.Timpul de interventie
Pondere: 20%

 
Denumire factor evaluare: 4.Numarul de  riscuri preluate din cele prevazute in Caietul de sarcini
Pondere: 10%

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 60; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

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

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

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: 
Cerinta nr. 1. Ofertantii (ofertant individual/ofertant asociat), tertii sustinatori si subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca
în sit. prevazute la art.79, 80, 81 din Lg. nr.100/2016, privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.
Modalitatea de îndeplinire:
- Prezentarea declaratiei pe proprie raspundere privind neincadrarea in sit. prevazute la art. 79, 80, 81 din Legea nr.100/2016 si de
documente considerate edificatoare din acest punct de vedere în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la data limita de depunere a ofertelor;
• 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 în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80
alineatele (3),(4), art. 81 alin. (2), art.82 si art. 84 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
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• alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul / tertul sustinator/ subcontractantul propus nu se emit
documente de natura celor mentionate anterior, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 79, 80 si 81
din Legea nr.100/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a
unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Documentele de mai sus pot fi prezentate în oricare dintre formele original / copie legalizata / copie cu mentiunea ”conform cu
originalul”, iar documentele emise în alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata în limba româna.
- În vederea îndeplinirii cerinței se vor prezenta documente valabile la termenul limită de depunere a ofertelor sau o declarație pe
propria răspundere a operatorilor economici care depun ofertă cu informatiile aferente situatiei lor.
Nota: Cerinta va trebui indeplinita si de catre asociat/tertul sustinator/subcontractant (daca este cazul).
Cerinta nr. 2 .Ofertantii (ofertant individual/ofertant asociat), tertii sustinatori si subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca
în sit. prevazute la art. 43-44 din Lg. nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. Declaratia privind
neincadrarea in prevederile art. 44 din Lg. 100/2016 – conform formularului 10, din fisierul Formulare al DA. Fiecare ofertant
/ofertant asociat / tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Incadrarea intr-una din sit. prevazute la art. 44 din Lg.
100/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Modalitatea de indeplinire: În vederea îndeplinirii cerinței se vor prezenta documente valabile la termenul limită de depunere a
ofertelor sau o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici care depun ofertă cu informatiile aferente situatiei lor.
Nota: Cerinta va trebui indeplinita si  de catre asociat/tertul sustinator/subcontractant (daca este cazul).  Conf.  art.  47 din Lg.
nr.100/2016, lista persoanelor care detin functii de decizie în cadrul EC este urmatoarea:Moldoveanu Ioan Alin - Primar, Dumitrache
Liviu – Viceprimar, Dobre Adrian Florin – Administrator Public, Moldoveanu Elena- secretar general, Oprescu Eliza – Director Tehnic,
Pulez Loredana – Director Economic,  Anton Iulian - Director Juridic, Crijanovschi Grigore- Sef Serviciu ADPP, Cretu Valentin Mihai-
consilier local, Filip Costel- consilier local, Gheorghe Roxana Elena- consilier local, Davidescu Florin Liviu- consilier local, Ionescu
Balea Camelia Aurelia- consilier Achizitii publice, Stefanescu Niculina- consilier Achizitii publice, Ene Dana Iulia- consilier superior
ADPP, Goran Nicoleta-consilier superior Directia economica, Dragomir Vilcea Iustina- consilier juridic.
Cerinta nr.1.Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului
op. ec. Op. ec. ce depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul
contractului. Op. ec. ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in condiitiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in
codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. În cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte
aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza ca asociat.
Modalitate de indeplinire: În vederea îndeplinirii cerinței se vor prezenta documente valabile la termenul limită de depunere a
ofertelor de către ofertant si separat de asociati, subcontractanti/tert sustinator.În vederea îndeplinirii cerinței se vor prezenta
documente valabile la termenul limită de depunere a ofertelor de către ofertant si  separat de asociati,  subcontractanti/tert
sustinator, respectiv:
A). Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de ONRC, din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului
corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de
depunere a ofertelor. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
B). Persoane fizice romane:  Documente edificatoare din care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica si, dupa caz, de
atestare ori apartenenta  din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Informatiile cuprinse in
certificatul constatatortrebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul va fi prezentat in original,
copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
C). Persoane juridice / fizice straine: Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care este stabilit,  documentele vor fi transmise în limba în care au fost
emise, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.
Cerinta nr.2. Lista de autorizatii completata conform cerintelor (Atestat ANRE C1A,C2A), care sa faca dovada indeplinirii cerintelor
minimale impuse de CS. Indeplinirea acestor cerinte este un criteriu de calificare obligatoriu impus de prevederile legii nr. 230/2006
si Ordinul ANRE nr. 45/2016 pt. aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută si
verifică instalaţii electrice. EC doreste ca ofertantul sa faca dovada ca detine autorizatiile necesare prestarii serviciilor.
Modalitate de indeplinire: Aceasta cerinta este in concordanta cu prevederile art. 35, alin. (2) lit. h) din HG nr. 867/2016.
Nota: Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători.
Se solicita dovezi privind atestarea ANRE de tip C1A si C2A.
Modalitate de indeplinire: În vederea îndeplinirii cerinței se vor prezenta documente valabile la termenul limită de depunere a
ofertelor sau o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici care depun ofertă cu informatiile aferente situatiei lor,
documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate fiind:
- Atestatul de tip C1A privind acordarea competentei de proiectare: proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni
nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune,
precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune; include competențele atestatului de tip Bp
- Atestatul de tip C2A privind acordarea competentei de executie: executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni
nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune,
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precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune; include competențele atestatelor de tip Be, Bi, A2 și A1.
 

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.) 1. Experienta similara. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Se va completa o Declaratie privind lista principalelor
servicii prestate in ultimii 3 ani. Lista va contine locul de prestare a serviciilor, valori, perioade de prestare, procentul executat de
ofertant, beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prin lista prezentata, ofertantul
va demonstra finalizarea prestării in ultimii 3 ani a unor servicii similare in val. cumulata de cel putin 500.000 lei, la niv. unuia sau mai
multor contracte de aceeasi nat. (din care să rezulte că a fost realizată operarea contractului de concesiune de servicii de iluminat
public, prin prestatrea serviciilor aferente acestora). Prin servicii similare cu cele ale prezentei proceduri se intelege: concesiune /
intretinere iluminat public / modernizare, reabilitare si eficientizare a sistemului de iluminat public cu aparate de iluminat - minim
1000 de aparate, minim 1 punct de aprindere si minim un sistem dimming si telemanagement. Pt. demonstrarea indeplinirii cer. de
calificare se vor prezenta certificari de buna executie emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar
din care sa rezulte cel putin urmatoarele inf.: beneficiarul, denumirea serviciilor prestate, val. acestora, perioada de prestare, nr. de
aparate de iluminat stradal, nr. de puncte de aprindere si de sisteme dimming realizate si daca acestea au fost duse la bun sfârsit.
Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege servicii prestate insotite de proces-verbal de receptie.
Nota: Nr. de ani solicitati în vederea demonstrarii exp. similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Pt.
calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Val. a fost stabilita
in raport cu val. estimata a contractului. Op. ec. trebuie sa demonstreze îndeplinirea cerinței ca au capacitatea și experiența necesară
pentru a gestiona și duce la bun sfârșit, în condițiile de performanță impuse prin CS, contractul de achiziție publică ce urmează a fi
atribuit. Pentru exprimare in alta valuta, valoarea contractelor va fi calculata la media cursului anual comunicat de Banca Nationala a
Romaniei  (http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx).  -  În vederea îndeplinirii  cerinței  se vor prezenta catre operatorii
economici participanti la procedura de atribuire documente valabile la termenul limită de depunere cu inf. aferente sit. lor. Atentie!
Se vor preciza minim urmatoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul,
precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.
Note:
- In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind experienta similara se
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
- Operatorii economici care se bazează pe capacitățile altor entitati (terti sustinatori) vor prezenta documente care vor include
informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor separat pentru fiecare dintre tertii sustinatori pe care se bazeaza. Tertul
sustinator va prezenta si angajamentul ferm.
2.) 2.Inf. privind tertii sustinatori.  Op. ec.dreptul sa recurga la sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor
ref. la situatia ec. si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de nat. relatiilor juridice existente intre op.
ec. si tertul/tertii respectiv/ respectivi.  In cazul in care op. ec. isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si
sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci op. ec. are obligatia de a dovedi EC ca a luat toate masurile necesare
pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor
sustinator/sustinatori . Sustinerea acordata de unul sau mai multi terti este luata in considerare cu conditia ca ofertantul/candidatul
sa poata demonstra ca dispune efectiv de resursele tertului/tertilor care acorda sustinerea, necesare pentru executarea contractului
de concesiune in cauza. In cazul in care sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor de calificare si
selectie privind experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de servicii/lucrari prestate/executate/operate intr-o
perioada anterioara , angajamentul de sustinere dat de tert/terti trebuie sa prevada care sunt resursele/utilajele/personalul pe care
tertul/tertii sustinator/sustinatori le pune/pun la dispozitia ofertantului/candidatului si sa specifice faptul ca disponibilizarea acestora
se va realiza neconditionat, precizandu-se si modul concret in care va interveni in implementarea contractului,  in functie de
necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii acestuia.In aceasta situatie, tertul/tertii care asigura sustinerea trebuie sa depuna in
cadrul ofertei documente din care sa rezulte propria experienta similara, corespunzator criteriilor de calificare si selectie prevazute in
documentatia de atribuire. EC verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare
lacapacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste/ indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum si daca nu se
incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii.  Daca tertul se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art.  79-81, EC solicita,  o singura data, ca operatorul
economic sa inlocuiasca tertul sustinator. In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie de catre tertul/tertii care
acorda sustinere, EC poate solicita tertului/tertilor sustinator/sustinatori, oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si
informatii suplimentare in legatura cu angajamentul de sustinere dat sau cu documentele prezentate, in situatia in care exista
rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a
obligatiilor  asumate prin respectivul  angajament.  In cazul  in care contractantul  intampina dificultati  pe parcursul  executarii
contractului  de concesiune,  iar  sustinerea acordata de unul  sau mai  multi  terti  vizeaza indeplinirea criteriilor  referitoare la
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capacitatea  tehnica  si/sau  profesionala,  tertul/tertii  sustinator/sustinatori  este/sunt  obligat/obligati  sa  puna  la  dispozitia
contractantului resursele prevazute in cuprinsul angajamentului de sustinere dat, neconditionat si fara intarziere, la primirea unei
solicitari din partea contractantului. - Se va completa, daca este cazul, Formularul - Angajament tert sustinator - se va depune in
original.
Sustinerea acordata de unul sau mai multi terti este luata in considerare cu conditia ca ofertantul/candidatul sa poata demonstra ca
dispune efectiv de resursele tertului/tertilor care acorda sustinerea, necesare pentru executarea contractului de concesiune in cauza.
3.) 3.Informatii privind asociatii si/sau subcontractantii propusi
1. Entitatea/Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantii propusi sunt tinuti de respectarea acelorasi obligatii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, prevazute
la art. 38, din legea 100/2016, intocmai ca si ofertantii.
2. Entitatea/Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 79, 80 si 81 din Legea nr.
100/2016 , în legatura cu subcontractantii propusi;
3. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 96, alin 2, din Legea
nr. 100/2016, Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa inlocuiasca subcontractantul in legatura cu care a rezultat
in urma verificarii ca se afla in aceasta situatie.
4. Entitatea/Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în
oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru
partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
5.  Avand  in  vedere  prevederile  art.  97  din  Legea  100/2016  subcontractantii  îsi  vor  exprima  la  data  depunerii
ofertei/momentulintroducerii  acestora în contractul de concesiune, optiunea de a fi  sau nu platiti  direct de catre autoritatea
contractanta.  In  acestsens  vor  cuprinde  in  oferta  depusa  denumirea  subcontractantilor  si  datele  de  contact  ale  acestora,
partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum
si acordul subcontractantilor cuprivire la aceste aspecte.
6. Concesionarul are obligatia la încheierea contractului de concesiune sau atunci când se introduc noi subcontractanti,(in conditiile
art.  98,  alin  3.  din  Legea 100/2016)  de aprezenta contractele  încheiate  între  contractant  si  subcontractant/subcontractanti
nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfelîncât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie
cuprinse în contractul de concesiune. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de
concesiune. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului
contract de concesiune.
7. Concesionarul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de
concesiune.
8. In situatia modificarii subcontractantilor, introducerii de noi subcontractanti, concesionarul va transmite autoritatii contractante
informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtineacordul autoritatii
contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor
noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea
inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilorcorespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza
sa fie îndeplinit. Noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte odeclaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile
caietului  de  sarcini  (daca  este  cazul)  si  a  propunerii  tehnice  depusa  de  Concesionar  la  oferta  aferenta  activitatii  supuse
subcontractarii.
Inainte de semnarea contractului de concesiune, se va/vor prezenta Entitatii Contractante Contractul/Contractele de subcontractare
in original.
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. - Se vor completa și prezenta, daca este cazul,
DECLARAȚIE privind lista subcontractantilor si partea/partile din contract care sunt îndeplinite de acestia - in original si Acordurile
de subcontractare incheiate cu fiecare subcontractant cu detalierea clara a activitatilor realizate de fiecare subcontractant - in
original.
Nota: Ofertantul asociat / tertul sestinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 44, 79, 80 si 81 din Legea
nr.100/2016, privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
- Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora;
- Acord de subcontractare;
- Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de asociati si specializarea acestora;
- Acord de asociere, prezentat in original, cu detalierea clara a activitatilor realizate de fiecare asociat, corelate cu autorizatiile
necesare exercitarii activitatii profesionale, depuse in oferta. Inainte de semnarea contractului, Acordul de Asociere va trebui
prezentat în forma legalizata Entitatii Contractante.

 
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
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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.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 21.07.2022 15:00

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

 

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. Criteriul de atribuire ales este: ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” în conformitate cu art. 86 alin. (1)
din Legea nr. 100/2016.
Oferta castigatoare potrivit criteriului este cea clasata pe primul loc, respectiv oferta cu punctajul cel mai mare. Daca ofertele clasate pe
primul loc au punctaje egale , autoritatea contarctanta va incheia contractul cu ofertantul care are cel mai mic pret (valoarea totala
ofertata conform formularului  de oferta).  Daca si  preturile sunt egale,  autoritatea contractanta va solicita reofertarea in vederea
departajarii ofertelor. Ofertantii vor prezenta documentele in original sau copie conforma cu originalul. Fiecare sectiune de documente se
va numerota si opisa distinct.
2. Concesionarul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5 % din preţul ofertat (exclusiv TVA), după
semnarea contractului de către parti.
Garanţia de buna execuţie se va constitui prin:
a) depunerea de catre concesionar a 5% din valoarea receptionata pe baza situatiilor de lucrari intocmite si acceptate de concedent.
Concesionarul are obligaţia de a deschide un cont la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, la
dispoziţia concedentului, in termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului de către parti. Suma iniţiala care se depune de către
concesionar în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din preţul ofertat sau (după caz).
b)  printr-un instrument de garantare emis  in  condiţiile  legii  de o societate bancara sau de o societate de asigurări,  in  favoarea
Municipiului Campina, in termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului de către parti. Perioada pentru care se constituie garanţia
de buna execuţie trebuie sa acopere întreaga durata de valabilitate a executiei  lucrarilor de modernizare aferente contractului.  -
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Concedentul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce concesionarul
a făcut dovada constituirii garanţiei initiale de bună execuţie.
Concedentul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Concesionarul nu îşi
execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, Concedentul are obligaţia de a notifica acest lucru Concesionarului, precizând totodată obligaţiile care
nu au fost respectate.
3. 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
Directia Juridica - Primaria Municipiului Campina 
Adresa: b-dul Culturii , nr. 18; Localitatea: Campina; Cod postal: 105600; Tara: Romania; Telefon: +40 244336134; Fax: -E-mail:
Directorjuridic@primariacampina.ro; Adresa internet: (URL) www.primaricampina.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2022
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