
MODERNIZARE SI RENOVARE SALA DE SPECTACOLE DIN
CADRUL CASEI MUNICIPALE DE CULTURA “ GEO

BOGZA”, MUN 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:  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.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
MODERNIZARE SI RENOVARE SALA DE SPECTACOLE DIN CADRUL CASEI MUNICIPALE DE CULTURA “ GEO BOGZA”, MUN CAMPINA
Numar referinta: 2843272_2022_PAAPD1359296

 
II.1.2) Cod CPV principal
45453100-8 Lucrari de renovare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Executarea

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul prezentei proceduri de atribuire este încheierea contractului de achiziţie publică pentru lucrari de MODERNIZARE
SI RENOVARE SALA DE SPECTACOLE DIN CADRUL CASEI MUNICIPALE DE CULTURA “ GEO BOGZA”, MUN CAMPINA , constand in:
- Modificarea gradenelor de la parter, marindu-se latimea acestora de la 95 cm la 110 cm si cu o inaltime finala de 8cm;
- Modificarea gradenelor de la etaj (balcon), marindu-se latimea acestora de la 95 cm la 110 cm si cu o inaltime finala de 30cm;
- Repozitionarea mobilierului dupa o noua configuratie cu posibilitatea alocarii unor locuri persoanlor cu dizabilitati;
- Lucrari de reparatii si tapitare a peretilor salii de spectacole;
- Refacerea zugravelilor la pereti si tavan;
- inlocuirea scaunelor existente in sala;
- inlocuirea mochetei existente;
- inlocuirea dusumelei scenei si a panourilor demontabile de la fosa;
- inlocuirea cortinei scenei;
- Suplimentarea corpurilor de iluminat in sala;
- Refacerea capitonajului la usi;
- Injectarea fisurilor din peretii de zidarie cu mortar pe baza de ciment;
- Repararea degradarilor cauzate de infiltratii prin refacerea fmisajelor - glet, zugraveala, tencuiala dupa caz;
- Se vor proteja antimicrobian si impotriva insectelor esafodajul de lemn care sustine planseul de beton de peste sala principala. in
masura in care se va putea, se vor inlocui sau dubla elementele degradate ale esafodajului.
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Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 11 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
NOTA:
AC va răspunde la solicitările de clarificări, adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit. Orice solicitare de
clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la
punctul B, astfel orice solicitare de clarificari transmisa in afara termenelor mentionate se va considera tardiva.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1543392; 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: 45453100-8 Lucrari de renovare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 39111200-5 Scaune de teatru (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
Municipiul Campina - CASA MUNICIPALAE CULTURA “ GEO BOGZA”Municipiul Campina - CASA MUNICIPALAE CULTURA “ GEO
BOGZA”

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caietului de sarcini si PT.
Valoarea estimată totală a contractului de lucrari ce urmeaza este de 1.543.392,00 lei fara TVA și este compusa din:
-cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului(Evacuare deseuri): 19.800,00  lei fără TVA
-cap.4.1 - Construcții și instalații:   1.090.932,84 lei fără TVA
-cap.4. 5.- Dotari:  424.685,00 lei fara TVA
-cap.5.1.- Organizare de șantier:  7.974,00 lei fără TVA.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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

 

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: 
1.   Ofertanții (asociatii), 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: completare DUAE de către operatorii economici participanti la
procedura de atribuire (ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractant/ terţ susţinător) cu informaţiile aferente situaţiei lor,
conform Notificariilor ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019 privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace
electronice.
Documentele  care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității
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contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste
documente pot fi:
-Certificatul de atestare fiscala privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurarilor sociale de
stat (sănătate, pensii, şomaj), eliberat ANAF, în original, copie legalizata sau copii certificate conform cu originalul, din care să reiasă
că ofertantul nu are datorii scadente la data prezentării;
-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.
-Cazier  judicar  al  operatorului  economic  şi  al  membrilor  organului  de  administrare,  de  conducere  sau de supraveghere  al
respectivului operator economic,  sau acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa 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. 166
alin (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Alte documente edificatoare, după caz.
Note:
Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic, in cazul in care: 
(1) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o
hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care
respectivul operator economic este infiintat.
(2) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice
mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat.
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile
prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora
sau beneficiaza, in conditiile legii,  de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii  acestora, inclusiv, dupa caz, a
eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor. 
(4) Prin exceptie de la dispozitiile art. 165 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, un operator economic nu este
exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate
si restante este mai mic de 10.000 lei.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii
direct de la autoritatile competente.
(5) In cazul in care in tara de rezidenta nu se emit certificari specifice privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat si
bugetul local - ofertantii straini au dreptul de a prezenta orice document eliberat de autoritati competente din tara in care sunt
rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei, in conformitate cu prevederile legale in tara in care este stabilit.
In cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul/asociatul nu se emit
documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara
respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a
unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
2.   Ofertanții (asociatii), terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.59 si art. 60 din
Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:  declaraţia pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile
prevăzute la art. 60, din Legea nr.98/2016 se va prezenta odată cu DUAE, de către toți participanții la procedura de atribuire (
ofertant, asociat, subcontractant și terț susținător) Formular nr. 2
Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt: dl. Moldoveanu Ioan Alin-Primar, dl. Dumitrache Liviu-
Viceprimar, dl. Dobre Adrian Florin– Adminstrator Public, dna Moldoveanu Elena- Secretar general, dl. Anton Iulian- Director juridic,
dna Pulez Loredana- Director economic  dna Oprescu Eliza–Director Tehnic.
Atentionari speciale:
1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. DUAE-ul
se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,
2. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente :  garantia de participare ( Formular 1), declaratia privind evitarea
conflictului de interese ( Formular 2), angajamentul ferm al tertului sustinător (Formular 5), din care rezultă modul efectiv în care se
va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare ( Formular 3)  si/sau a acordului de asociere ( Formular 4), după
caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de
formă ale informațiilor  cuprinse în secțiunile  DUAE,  atât  ale  ofertantului/candidatului,  cât  și  ale  subcontractantului/terțului
susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul
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că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică
inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE
distinct.
Modalitatea de indeplinire:  completare DUAE de către operatorii  economici  participanţi  la  procedura de atribuire,  conform
Notificariilor ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanții
străini documente echivalente emise în țara de rezidență, să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante la finalizarea
evaluării ofertelor, de către ofertantul aflat în clasament pe primul loc.  Activitatea solicitată trebuie să fie autorizată conform art. 15
din Legea nr. 359/2004. Informaţiile cuprinse în respectivul document trebuie să fie reale/valabile la  data prezentarii documentului.
Pentru persoanele juridice române documentele se prezintă în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul, iar pentru
persoanele juridice străine documentele se prezintă în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul şi vor fi însoţite de
traducere autorizată.
Persoanele juridice străine ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidentă, din
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi
faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activitaţile care fac obiectul contractului.

 
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.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
1.   Ofertantul trebuie sa fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani în valoare cumulată de cel puțin  1.100.000 lei fără TVA la nivelul a
minim un contract si max. 3 contracte. Prin lucrări similare autoritatea contractantă nu restrânge sfera tipurilor de lucrări care vor
putea fi  prezentate ca experientă similară,  acceptând ca experientă similara dovada executiei  de lucrări  de construire şi/sau
modernizare şi/sau reabilitare, pentru constructii din categoria de importanta  cel putin C, ai căror beneficiari sunt autorităţi
contractante sau clienţi privaţi. Se menționează că cei 5 ani se vor calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor
prevăzuta inițial în anunțul de participare simplificat, fără a fi afectata de eventuale decalări ale datei limita de depunere a ofertelor.
Prin constructii din categoria de importanta C se inteleg constructiile clasificate in conformitate cu Regulamentul privind stabilirea
categoriei de importanta cuprins in Anexa 3 la HG 675/2002 care modifica si completeaza HG 766/1997. - Se va completa DUAE de
către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la
contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta
distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data
contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea fara TVA, beneficiarul, data și numărul
documentului de recepție, precum și ponderea și/sau  activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil. Documentele
justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea AC, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după caz acestea putând fi: copii ale unor părţi relevante ale
contractelor; -recomandări;- procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / proces verbal
pe  obiect  întocmite  în  condițiile  actelor  normative  care  reglementează  recepţia  lucrărilor;-documente  constatatoare,  etc.
Documentele trebuie sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse
la bun sfârșit. Din documente trebuie sa reiasă: beneficiarul, tipul lucrarilor, perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul
executiei lucrarilor.
In cazul asocierii, ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune acordul de asociere in SEAP odată cu
DUAE, pana la data si  ora limita de depunere a ofertelor.  Operatorii  economici  asociați  vor specifica in acordul de asociere
denumirea asociaților, datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia,
valoarea la care se ridică partea/părțile respective. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare
operator economic in parte membru al asocierii.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi susținuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existenta unei susțineri de
terța parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează
DUAE si angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători (împreuna cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea
acestuia/acestora). Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiența, prin raportare la
contractele executate în trecut,  corespunzător susținerii  acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții  confirma, prezentând
documente justificative, după caz, faptul ca va/vor sprijini  ofertantul în vederea îndeplinirii  obligațiilor contractuale,  fie prin
precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitatea pentru care a acordat susținerea,
fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care
va realiza acest lucru). Prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja ca va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru
executarea contractului de achiziție publica. Răspunderea solidara a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1109845/29.06.2022] Pagina 4
Generat la: 29.06.2022 17:00



neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. 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 tratamentului egal.
2.) Proportia de subcontractare
Ofertantul are obligaţia de a preciza categoriile de lucrari din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi
procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi şi datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor propuşi. - Ofertantii vor completa DUAE si vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.  În
cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va
prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator
de catre  fiecare  dintre  acestia.  Subcontractanţii  precizează în  DUAE informaţiile  aferente  criteriilor  de calificare  pe care  le
îndeplineşte menţionând numărul şi data contractului 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 documentele justificative vor fi prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractantă va respinge
subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplineşte cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de
excludere şi  solicită ofertantului  o singură dată înlocuirea acestuia şi  prezentarea unui alt  subcontractant.   Avand in vedere
prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în
contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens 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 cu privire la
aceste aspect (art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016).Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice
modificari  ale  subcontractantilor  pe  durata  contractului  de  achizitie  publica.  Contractantul  are  dreptul  de  a  implica  noi
subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o
modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016.

 

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: 19.07.2022 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: 19.01.2023
Durata in luni: 6

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.07.2022; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1109845/29.06.2022] Pagina 5
Generat la: 29.06.2022 17:00



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. Ofertantii care au depus oferte cu preturi egale clasate pe primul loc si care au primit invitatia de reofertare din partea A.C. vor
depune noua propunere financiara în SEAP.
2.  Accesarea DUAE in vederea completarii  de catre operatorii  economici interesati  /  implicati  in procedura se realizeaza conform
Notificarii ANAP din 08.04.2019 si a Notificarii ANAP din 02.07.2019.
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. In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.
221 din Legea 98/2016, coroborat cu art. 164 din HG 395/2016
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: 
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
Directia Juridica - Primaria Municipiului Campina 
Adresa: b-dul Culturii, nr. 18; Localitatea: Campina; Cod postal: 105600; Tara: Romania; Telefon: +40 244336134; Fax: -E-mail:
Director.Juridic@primariacampina.ro; Adresa internet: (URL) www.primariacampina.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2022
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