
Proiect tehnic de execuţie, asistenţă tehnică din partea
proiectantului şi execuţie lucrări in cadrul proiectului

“Construirea de locuinţe sociale pentru persoanele care
trăiesc in locuinţe ameninţate de alunecări de teren sau
adăposturi improvizate”, strada Năsăud, tarla 83, Parcela
Cc 240 şi strada Petrolistului, Nr. 11, municipiul Câmpina,

judeţ Prahova, cod SMIS 150634
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  Aurelia;  Telefon:  +40  244336134;  Fax:  +40  244371458;  E-mail:
achizitiipublice@primariacampina.ro; Adresa internet: (URL) www.primariacampina.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-
licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.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
Proiect tehnic de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări in cadrul proiectului “Construirea de locuinţe
sociale pentru persoanele care trăiesc in locuinţe ameninţate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate”, strada Năsăud, tarla
83, Parcela Cc 240 şi strada Petrolistului, Nr. 11, municipiul Câmpina, judeţ Prahova, cod SMIS 150634
Numar referinta: 2843272_2021_PAAPD1314593

 
II.1.2) Cod CPV principal
45211341-1 Lucrari de constructii de apartamente (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului:
 
I. Servicii : Servicii de proiectare privind realizarea fazelor:
 - elaborare proiect tehnic (DTAC/PAC, DTOE/POE, PTE),
- documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții,
 - asistență tehnică din partea proiectantului.
Documentatia se va elabora avand la baza SF-ul si in conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 si Standardele nationale si
reglementarile tehnice in domeniu.
 
II. Lucrari : executie lucrări obiectiv: ”Construirea de locuinţe sociale pentru persoanele care trăiesc in locuinţe ameninţate de
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alunecări de teren sau adăposturi improvizate”, strada Năsăud, tarla 83, Parcela Cc 240 şi strada Petrolistului, Nr. 11, municipiul
Câmpina, judeţ Prahova, cod SMIS 150634
 
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 13 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: 8578105,77; 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: 45211341-1 Lucrari de constructii de apartamente (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 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: 
Teritoriul administrativ al mun.CâmpinaTeritoriul administrativ al mun.Câmpina

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiect tehnic de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări in cadrul proiectului “Construirea de locuinţe
sociale pentru persoanele care trăiesc in locuinţe ameninţate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate”, strada Năsăud, tarla
83, Parcela Cc 240 şi strada Petrolistului, Nr. 11, municipiul Câmpina, judeţ Prahova, cod SMIS 150634,conform specificatiilor
caietului de sarcini si a documentatiei tehnice atasate.
Valoarea estimată totală este de 8.578.105,77 lei fara TVA, și este compusa din:
Cap.1.3.Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
-cap. 1.3.1 - Devizul obiectului 8 - Spatii verzi - Amplasament Strada Nasaud - 15.566,74 lei fara TVA;
-cap. 1.3.2- Devizul obiectului 9 - Spatii verzi - Amplasament Strada Petrolistului - 7.284,06 lei fără TVA;
Cap. 2.1 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
-cap. 2.1.1- Devizul obiectului 10 - Bransamente - Amplasament Strada Nasaud  - 16.362,08 lei fără TVA,
-cap. 2.1.2- Devizul obiectului 11 - Bransamente - Amplasament Strada Petrolistului - 15.584,22 lei fara TVA,
Cap 3.5 - Proiectare si inginerie
- cap. 3.5.4.2 - Documentatiile tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor faza Proiect tehnic de executie -
120.000,00 lei fara TVA;
- cap. 3.5.6 - Proiect tehnic si detalii de executie - 155.995,17 lei fara TVA;
Cap. 3.8 – Asistenta tehnica
-   cap. 3.8.1.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 90.845,02 lei fara TVA;
Cap 4.1 - Constructii si instalatii
-   cap. 4.1.1 - Devizul obiectului 1 - Demolare Corp C2 - Statie carburanti - 12.348,43 lei fara TVA;
-   cap. 4.1.2 - Devizul obiectului 2 - Bloc 1 Amplasament Strada Nasaud - 3.450.229,19 fara TVA;
-   cap. 4.1.3 - Devizul obiectului 3 - Bloc 1 Amplasament Strada Petrolistului - 3.579.921,83 fara TVA;
-   cap. 4.1.4 - Devizul obiectului 4 - Retele exterioare Amplasament Strada Nasaud - 80.843,17 fara TVA;
-   cap. 4.1.5 - Devizul obiectului 5 - Retele exterioare Amplasament Strada Petrolistului - 68.069,52 fara TVA;
-   cap. 4.1.6 - Devizul obiectului 6 - Sistematizare verticala si amenajare teren Amplasament Strada Nasaud - 103.290,06 fara TVA;
-   cap. 4.1.7 - Devizul obiectului 7 - Sistematizare verticala si amenajare teren Amplasament Strada Petrolistului - 232.993,94 fara
TVA;
Cap. 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
-   cap. 4.2.1 - Devizul obiectului 2 - Bloc 1 Amplasament Strada Nasaud - 21.912,96 lei fara TVA;
-   cap. 4.2.2 - Devizul obiectului 3 - Bloc 1 Amplasament Strada Petrolistului - 21.912,96 lei fara TVA;
Cap. 4.3 - Utilaje , echipamente si functionale care necesita montaj
-   cap. 4.3.1 - Devizul obiectului 2 - Bloc 1 Amplasament Strada Nasaud - 185.905,06 lei fara TVA;
-   cap. 4.3.2 - Devizul obiectului 3 - Bloc 1 Amplasament Strada Petrolistului - 185.905,05 lei fara TVA;
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Cap. 5.1 - Organizare de santier
-   cap. 5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier Amplasament Strada Nasaud - 40.718,84 lei fara TVA;
-   cap. 5.1.2 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier Amplasament Strada Petrolistului - 40.718,84 lei fara
TVA;
-   cap. 5.1.3 - Cheltuieli conexe organizarii de santier Amplasament Strada Nasaud - 50.000,00 lei fara TVA;
-   cap. 5.1.4 - Cheltuieli conexe organizarii de santier Amplasament Strada Petrolistului - 50.000,00 lei fara TVA;
Cap. 6.2 - Probe tehnologice si teste
-   cap. 6.2.1 - Devizul obiectului 2 - Bloc 1 Amplasament Strada Nasaud - 15.221,60 lei fara TVA;
-   cap. 6.2.2 - Devizul obiectului 3 - Bloc 1 Amplasament Strada Petrolistului - 15.221,60 lei fara TVA;
-   cap. 6.2.3 - Devizul obiectului 4 - Retele exterioare Amplasament Strada Nasaud - 530,92 lei fara TVA;
-   cap. 6.2.4 - Devizul obiectului 5 - Retele exterioare Amplasament Strada Petrolistului - 338,87 lei fara TVA;
-   cap. 6.2.5 - Devizul obiectului 10 - Bransamente - Amplasament Strada Nasaud - 225,42 lei fara TVA;
-   cap. 6.2.6 - Devizul obiectului 11 - Bransamente - Amplasament Strada Petrolistului - 160,22 lei fara TVA;
ATENȚIE!!! : În cadrul valorii estimate fac parte activitățile astfel cum sunt acestea detaliate în anunțul de participare simplificat,
inclusiv utilaje și echipamente tehnologice cu montaj.
NU SE VOR OFERTA: dotări aferente capitolului 4.5. Dotările vor face obiectul unei proceduri de achizitie distincta.
Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată
în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în
condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 
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: Da
Identificarea proiectului: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiţii 9.1 – DLRC (CLLD) -
Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

 

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: 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:
•   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii.
•   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.
Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor, respectiv pentru impozitele si taxele locale, se va face la nivelul
societatii/  companiei.  Operatorul  economic  prezinta  pentru  sediul  principal  documente  din  care  sa  reiasa  neincadrarea  in
prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea
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obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate.
2.   Ofertanții (asociatii), terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la 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.10.
Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt:-  Moldoveanu Ioan Alin - Primar, Dumitrache Liviu –
Viceprimar,  Dobre Adrian Florin – Administrator Public,  Oprescu Eliza – Director Executiv,  Visan Marius – Director Economic,
Anton Iulian - Director Juridic.
Consilieri locali: d-nul Anghelescu Marius, dl. Briciu Liviu Mihai, d-nul Creţu Valentin – Mihai, d-nul Davidescu Liviu, dl. Dumitrache
Liviu, dl. Duran Andrei, dl. Ene Bogdan – Constatin, dl.Filip Costel, d-na Gheorghe Roxana Elena, d-na Gîrbăcică Adina, d-nul Grama
Cezar, d-na Ionescu Noemi-Stefania, d-na Lupu Livia – Rodica, d-nul Nica Emil Dan Cristian, d-nul Raţ Cosmin – Gicu, d-nul Sabo
Aron, d-nul Marcu Florin, d-na Vane Viorica, d-nul Zăgan Horaţiu – Teodor
Membrii UIP:Hoitan Rodica Daniela, Dobrin Petruta Daniela, Buda Raluca Marilena, Anghel Mihaela Aida, Ionete Mihaela, Voicu
Monica, Hodoboc Velescu Nicoleta.
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
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: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului
de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea
cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității  profesionale. 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/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor. Activitatea trebuie să fie autorizată conform art.15 din Leg.359/2004 cu modificările și completările ulterioare. Informatiile
cuprinse in respectivul document trebuie sa fie reale/valabile la  data prezentarii documentului.
Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru
persoanele juridice straine documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de
traducere autorizata.
Persoanele juridice straine ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din
care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
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.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Cerința nr.1a - Experiența similară componenta execuție: Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani în valoare
cumulata de cel putin 8.000.000,00 lei, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a
minim 1 contract și maximum 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 construcțiilor civile.
Pent ru  în te legerea  cer in te i ,  p r in  luc ră r i  în  domeniu l  const ruc ț i i lo r  c i v i l e  se  vor  în țe lege  luc ră r i  de
construire/consolidare/reabilitare/modernizare construcții cel puțin de categoria de importanță C -conf.HG NR.766/1997) și clasa III
de importanță conform P100 - 1/2006.Se mentioneaza ca cei 5 ani se vor calcula prin raportare  la data limita de depunere a
ofertelor prevazuta initial in anuntul de participare simplificat, fara a fi afectata de eventualele decalari ale datei limita de depunere a
ofertelor.
 
Cerința nr.1b - Experiența similară componenta proiectare: Pentru sustinerea experientei similare, ofertantul trebuie sa confirme
servicii similare prestate in ultimii 3 ani , in valoare cumulata de minim 350.000,00 lei  fara TVA, valoare care se poate demonstra
prin însumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a minim 1 contract și maximum 3 contracte, de la data limita pentru stabilirea
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depunerii ofertei, continand referiri la beneficiari, tipul contractului, perioade de prestare . Prin experienta similara se inteleg servicii
de proiectare in domeniul construcțiilor civile. Se mentioneaza ca cei 3 ani se vor calcula prin raportare  la data limita de depunere a
ofertelor prevazuta initial in anuntul de participare simplificat, fara a fi afectata de eventualele decalari ale datei limita de depunere a
ofertelor. Pentru intelegerea cerintei, prin servicii de proiectare constructii civile se  vor intelege servicii de proiectare (oricare faza)
pentru construire/reabilitare/modernizare constructii cel putin de categoria de importanta C-conf.HG nr.766/1997.Capacitatea
tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182  din Legea nr. 98/2016. - 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,
respectiv, serviciile de proiectare prestate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și
activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor/ serviciile de proiectare.Următoarele documente
justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
Pentru lucrări : procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / proces verbal de recepție pe
obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost
executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă
urmatoarele informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii
contractului) și locul execuției lucrarilor
Pentru serviciile de proiectare: procesele verbale de recepție a serviciilor sau recomndări din partea beneficiarilor sau documente
constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizeazăa
toate informațiile solicitate pentru demonstarea ândeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară.
DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte
aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Terțul/terții susținători  vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de
experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.Odată cu depunerea DUAE se prezintă
angajamentul terțului susținător (model orientativ Formularul nr.2)  împreună cu documentele anexe la angajament, transmise
acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin
angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin
precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea,
fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care
va realiza acest lucru).Totodată, prin angajamentul ferm,  terțul/terții  se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu
ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va
angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.După caz, odată cu
depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise
acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și
acordul de asociere. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii
anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în
acelaşi timp, şi angajamentul ferm .
2.) Proportia de subcontractare
Ofertantul are obligaţia de a preciza categoriile de servicii 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 - DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi
subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr.3). Subcontractanții pe a căror capacități
se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel
cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva
capacităților pe care se bazează ofertantul.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării
neîncadrării în motivele de excludere.
Operatorul  economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind
capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia
și prezentarea unui alt subcontractant.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata
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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: 01.11.2021 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: 01.03.2022
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.11.2021; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              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-
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 – formularul nr. 6.
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
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•   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.

 
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: 
Adresa: b-dul Culturii nr. 18; Localitate: Campina; Cod Postal: 105600; Localitatea: Campina; Cod postal: 105600; Tara: Romania;
Telefon: +40 244336134; Fax: -E-mail: directiajuridica@primariacampina.ro; Adresa internet: (URL) www.primaricampina.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2021
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