
Executia lucrarilor de constructie inclusiv servicii
elaborare proiect tehnic si asistenta tehnica din partea
proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor in cadrul

proiectului "Imbunatatirea infrastructurii medicale a
Spitalului Municipal Campina in scopul cresterii sigurantei

pacientilor"SMIS 152545
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:  Madalina  Patrascu;  Telefon:  +40  735208980;  Fax:  +40  244371458;  E-mail :
madalina.patrascu@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
Executia lucrarilor de constructie inclusiv servicii elaborare proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul
derularii lucrarilor in cadrul proiectului "Imbunatatirea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal Campina in scopul cresterii
sigurantei pacientilor"SMIS 152545
Numar referinta: 2843872_2023_PAAPD1401062

 
II.1.2) Cod CPV principal
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului cuprinde: Proiectare – Elab. pr. ptr.  obt. acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de
investitii,  elab. pr. obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC),elaborare pr. ptr.  Organizarea Executiei (POE),elaborare Proiect
Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. Documentatia se
va elabora avand la baza Documentația tehnico-economică si  in conformitate cu prevederile HGnr.907/2016 si  Standerdele
nationale si reglementarile tehnice in domeniu.
Executie lucrari: Scenariul aprobat este scenariul nr.1, conform DALI anexat.SITUATIA EXISTENTA : INSTALATII FLUIDE MEDICALE :In
anul 2019 spitalul dispunea de doua statii de oxigen de 11 mc/h achizitionate in anii 2017-2019 care puteau alimenta alternativ
sectiile spitalului si ATI in care existau 2 ventilatoare. A fsot achiztionata si o statie de oxigen de 36mc. In momentul in care spitalul a
devenit suport Covid si s-a umplut la capacitatea maxima aprobata – 69 paturi, celor doua ventilatoare de la ATI li s-au alaturat inca
doua din transfer SUJ Ploiesti si doua din proiectul Ministerului Sanatatii, cele doua statii folosite la capacitatea maxima nu au putut
face debitului cerut. S-au facut eforturi foarte mari de separare a sectiei ATI printr-un circuit separat alimentat de butelii, dar in
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momentele de maxim al pandemiei Linde Gaz Romania a refuzat orice comanda, fiind efectiv depasiti. Astfel, este urgent dotarea
spitalului cu un generator de oxigen de capacitate ridicata, intrucat bolnavii de Covid folosesc oxigen cu un debit si de 10 ori mai
mare decat un pacient obisnuit. INSTALATII HVAC In situatia existenta spitalul nu dispune de o instalatie de conditionare si tratare a
aerului.  Climatizarea zonelor cu grad ridicat de asepsie realizandu-se cu aparate de aer conditionat tip split,  acestea nefiind
recomandate. In patologia Covid pacientilor internati pe sectia ATI li se administreaza noninvaziv oxigen prin metoda highflow
(debit foarte mare) cu ajutorul mastilor faciale. O parte din acest oxigen este inspirat de pacient, iar surplusul este eliminat in salon
ducand la cresterea concentratiei de oxigen peste limita de 22,3% limita peste care oxigenul se autoaprinde. Pe timp de vara se
poate face aerisire tinand geamul deschis, dar pe timp de iarna nu exista aceasta posibilitate. INSTALATII ELECTRICE DE JOASA
TENSIUNE Tablourile electrice generale si cele de pe fiecare etaj, precum si traseele electrice si prize sunt la nivelul anului 1984, cand
a fost dat in folosinta spitalul. Acestea au fost calibrate pe un consum minim si nu mai fac fata aparaturii medicale achizitionate
(aprox. 700 dispozitive medicale, dintre care mari consumatori: RMN, CT, etc precum si aparatelor de aer conditionat (70 buc),
Chiller, etc. In tablourile de pe paliere se incalzesc duliile cu sigurante artizanale (altfel nu rezista amperajului necesar), iar in TGD se
incalzesc barele sau furcile de cuplare. Cablurile de forta dintre TGE si TGD au fost pozate pe niste suporti metalici care s-au
degradat in timp si acum sunt pe pamant, cu distrugere a mantalei exterioare. Toate aceste lucruri daca nu sunt corectate urgent
vor duce ori la incendiu, ori la imposibilitatea alimentarii spitalului cu energie electrica. INSTALATII DETECTIE, SEMNALIZARE SI
ALARMARE DEPASIRI CONCENTRATIE MAXIME DE OXIGEN In situatia actuala spitalul nu este prevazut cu o instalatie de detectie,
semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime de oxigen. In cadrul saloanelor in care se administreaza oxigen cu
debit marit, necesar pacientilor Covid, concentratia de oxigen trebuie monitorizata permanent printr-un sistem de detectori de
oxigen legati la o statie de monitorizare. AC va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de termenul stabilit ptr.
depunerea ofertelor, la toate solicitarile de clarificari primite cu 12 zile inainte de termenul ptr. depunerea ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 7211684,96; 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: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45350000-5 Instalatii mecanice (Rev.2)
71321000-4 Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
Spitalul Municipal Campina din Str. SG. Maj. Erou Grigore Nicolae, nr. 4,  Municipiul Campina, Judet PrahovaSpitalul Municipal
Campina din Str. SG. Maj. Erou Grigore Nicolae, nr. 4,  Municipiul Campina, Judet Prahova

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitia se va lansa „cu clauza suspensiva” pana la semnarea Actului Aditional la Contractul de finantare nr 1446/18.05.2022 fiind
transmisa catre AMPOIM notificare in acest sens.
Prin proiect se va dota spitalul cu un sistem de detectie de oxigen  realizat, astfel incat, sa asigure detectarea incipienta a depasirii
concentratiei maxime admise de oxigen in incaperile dotate cu acest fluid medical apoi se are in vedere imbunatatirea infrastructurii
existente din cadrul Spitalul Municipal Campina prin  reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare si
tratare a aerului, precum si infrastructura de fluide medicale .De asemenea , prin proiect s-a realizat deja dotarea cu o statie de
producere Oxigen (valoare investitie 648,800 lei fara TVA), urmand sa se realizeze si o rampa automata 2 x 10 butelii montata intr-
un container (sursa de rezerva), dotarea cu un sistem mecanic de aerisire (cald/rece) a sectiei ATI si modernizarea si aducerea la
standardele actuale de calitate ale instalatiilor electrice existente.
Proiectul  este  finantat  conform Contract  de finantare nr.  1446/18.05.2022 În  cadrul  acestei  proceduri,  Municipiul  Campina
îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului de proiectare și execuție: “Servicii de
elaborare  Proiect tehnic cu detalii de execuție, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul  derulării lucrărilor și executie
lucrari în cadrul proiectului “Imbunatatirea infrastructurii  medicale a Spitalului Municipal Campina in scopul cresterii sigurantei
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pacientilor” SMIS  152545.
Valoarea actualizata a achizitiei este 7.211.684,96 lei fara TVA  si se compune din:
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:
   3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtineri avizelor/acordurilor/ autorizatiilor- 7.700 ,00 lei fara TVA
   3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție- 252.771,84 lei fara TVA
   3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului- 22 458,20 lei fara TVA
4.1 Construcţii şi instalaţii:
   4.1.1 Activitatea B Arhitectura-403.912,50 lei fara TVA
   4.1.2 Activitatea B Instalatii Fluide Medicale-156.394,92 lei fara TVA
   4.1.3 Activitatea B Instalatii electrice curenti tari-4.039.259,64 lei fara TVA
   4.1.4 Activitatea B Instalatii HVAC-75.397,00 lei fara TVA
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale   :                   
   4.2.2 Activitatea A Instalatii Detectie Incendiu si Detectie Oxigen-43.084,00 lei fara TVA
   4.2.3 Activitatea B Instalatii electrice curenti tari-18.472,27 lei fara TVA
   4.2.4 Activitatea B Instalatii HVAC-66.485,07 lei fara TVA
4.3 ”Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj:
   4.3.2 Activitatea A Instalatii detectie, semnalizare si alarmare Oxigen-619.332,50 lei fara TVA
   4.3.4 Activitatea B Instalatii electrice curenti tari-972.443,58 lei fara TVA
   4.3.5 Activitatea B Instalatii HVAC- 413.024,77 lei fara TVA
5.1 Organizare de santier:
   5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier- 72.569,20 lei fara TVA
   5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului- 48.379,48 lei fara TVA
 
Diverse si neprevazute:   5.3„Cheltuieli diverse si neprevazute”-22.458,21 lei fara TVA
 
Valoarea estimată a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU CUPRINDE SUMA AFERENTA CHELTUIELILOR DIVERSE SI NEPREVAZUTE
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 Lg. nr.98/2016 privind achizițiile publice. Valoarea totală estimată a contractului a
fost calculată conform indicatorilor din bugetul indicativ şi Devizul General aferent Cap.3.5.4, Cap.3.5.6, Cap.3.8.1, Cap.4.1, Cap.4.2,
Cap.4.3, Cap. 5.1.1, Cap. 5.1.2 integral anexate la Documentația tehnico-economică. Cap 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute – nu a
fost avut în vedere la calculul valorii estimate totale, dat fiind precizările Lg.nr.98/2016 privind achizițiile publice.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 72%

 
Denumire factor evaluare: Pep – Experienta profesionala
Pondere: 13%

 
Denumire factor evaluare: Componenta tehnică-Organizarea si metodologia (Pom
Pondere: 15%

 
 

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: Imbunatatirea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal Campina in scopul cresterii sigurantei
pacientilor” SMIS 152545, Proiect finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) incadrandu-se in Axa Prioritara 9:
Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prioritatea de investitii 9a:
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 

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: 
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1 Ofertanţii, ofertanţii asociaţi, terții susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească  în situaţiile prevăzute la art. 164, 165
si 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 pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat, etc) pentru sediul social, valabile la momentul prezentării;
-declaraţie de propria răspundere  privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul
general consolidat datorate pentru sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru;
- cazierul  judiciar al  operatorului  economic şi  al  membrilor grupului  de administrare,  de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă
din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
- Conform art. 53 alin (3) din Legea nr.98/2016, actualizată, reprezentantul legal al operatorului economic depune o declarţie pe
propria răspundere cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător (în situaţia în care forma de organizare a
operatorului economic ofertant/candidat, terţ susţinător sau subcontractant la procedura este de societate pe acţiuni, cu capital
social reprezentat prin acţiuni la purtator), sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare.
- documente  prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii economici străini pot prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorităţi competente din tara in care acestia
sunt rezidenti,  prin care sa dovedeasca îndeplinirea cerinţelor, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă, însoțite de
traducerea autorizată în limba română.
În cazul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie indeplinită de toți membrii asocierii, precum și de terțul/terții susținători,
subcontractantul/subcontractanții, dacă există.
Nota:
 (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 excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când
cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.
(5)Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte
documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre
buget. Documentele vor fi prezentate insotite de traducere autorizata în limba româna
 
2. Ofertanții unici, ofertanții asociați, terții susținatori și subcontractanții NU trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si
60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile  aferente situatiei lor
(inclusiv eventualii terti sustinatori, subcontractanti, asociati).
Persoanele cu funcţie de decizie în cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de
atribuire: -  Moldoveanu Ioan Alin - Primar, Dumitrache Liviu – Viceprimar,  Dobre Adrian Florin – Administrator Public,  Oprescu
Eliza – Director Executiv,  Pulez Loredana – Director Economic,  Anton Iulian - Director Juridic.
- Unitatea de implementare proiect: Croitoru Georgeta Daniela-manager proiect, Birligiu Cristi Vasile- Resp. Financiar, Patrascu
Ionelia Madalina-Responsabil achizitii, Stefanescu Niculina-Responsabil tehnic ,
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, 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 activităţiile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea
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autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii: 
-Certificatul constatator, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, eliberat de ONRC . Obiectul contractului trebuie sa
aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC .Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie
reale/actuale la data prezentarii.
Operatorii  economici  nerezidenţi  (străini)  vor  prezenta  documente  echivalente,  care  dovedesc  o  forma de  înregistrare  ori
apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara de rezidenţă, din care sa rezulte că
domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie
lizibila cu menţiunea “conform cu originalul”, însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba româna.
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
Prin această cerinţă se urmăreşte ca ofertantul să facă dovada că deţine experienţă în derularea unor proiecte similare ca domeniu şi
complexitate. Rațiunea pentru care autoritatea contractantã a considerat relevantã și necesarã experiența în acest tip de lucrãri este
datã de faptul cã proiectul implică activităţi specifice constând în realizarea unor sisteme de infrastructură, găsirea şi aplicarea celor
mai bune soluţii  care să asigure o funcţionare optimă, continuă şi  eficientă şi  propunerea de măsuri de dezvoltare care să-i
mărească performanţele şi să asigure compatibilitatea cu sistemul similar. Astfel că un operator economic care nu are o astfel de
experiență nu are capacitatea de a realiza lucrările cuprinse în obiectul contractului
Experiență similară pentru SERVICII DE PROIECTARE::In vederea demonstrarii  capacitatii  tehnicoprofesionale de indeplinire a
contractului va prezenta principalele servicii prestate in ultimii 3 ani. În situația în care se decalează termenul de depunere al
ofertelor, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită
cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou
rezultat. Pentru sustinerea experientei similare, ofertantul trebuie sa confirme servicii similare prestate in ultimii 3 ani , in valoare
cumulata de minim 300.000,00 lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a
maximum 2 contracte, de la data limita pentru stabilirea depunerii ofertei,  continand referiri la beneficiari,  tipul contractului,
perioade de prestare. Prin experienta similara se inteleg servicii de proiectare in domeniul construcțiilor civile. Prin servicii similare,
se înțeleg: servicii de proiectare în orice fază (SF, PT, DALI, DE).
Similaritatea obiectului contractului: servicii de proiectare pentru execuția lucrărilor în domeniul construcțiilor civile – servicii de
construcţie/ modernizare/ reabilitare/ extinderi construcții civile cel puțin de categoria de importanță C -conf.HG NR.766/1997) și
clasa III de importanță conform P100 - 1/2006.
Experiență similară pentru EXECUȚIE LUCRĂRI:
In vederea demonstrarii capacitatii tehnico-profesionale de indeplinire a contractului, ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare
în ultimii 5 ani în valoare cumulata de cel putin 7.000.000,00 lei fără TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor
lucrarilor executate la nivelul a maximum 3 contracte. În situația în care se decalează termenul de depunere al ofertelor, limita
inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru
toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. 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, în valoare cumulata de cel puțin 7.000.000,00 lei. Pentru
înte legerea  cer inte i ,  pr in  lucrăr i  în  domeniul  construcț i i lor  c iv i le  se  vor  înțe lege  lucrăr i  de  constru i re
consolidare/reabilitare/modernizare/ extindere construcții civile cel puțin de categoria de importanță C -conf.HG NR.766/1997) și
clasa  III  de  importanță  conform P100  -  1/2006.  Solicitarea  referitoare  la  prezentarea  a  maximum 3  contracte  are  ca  scop
demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial
caretrebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de
îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare.
 
1.   Informaţii privind susținerea (daca este cazul):  Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, în
conformitate cu prevederile alin (1) art. 182 din Legea 98/2016. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Atunci când ofertantul demonstreaza îndeplinirea
cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti,
capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce priveste îndeplinirea respectivei/respectivelor cerinte.
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Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art.60, art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016. Conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016,
odata cu depunerea DUAE, ofertantii  vor prezenta,  pentru tert sustinator si  angajamentul ferm al persoanei care va asigura
sustinerea.
2. Informaţii privind asocierea (daca este cazul). Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul va fi  asociere conform art.53 din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016. În cazul în care mai multi  operatori
economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si  profesionala se
demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa
raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Asociatul/asociatii nu trebuie sa se afle în situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.164,art.165, art.167 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.
-IN CAZUL SUSTINERII modalitatea de indeplinire este urmatoarea:
se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;
- se va completa DUAE de catre tertii sustinatori nominalizati în oferta cu informatiile aferente situatiei lor;
 - se va prezenta si se va completa odata cu DUAE - Angajamentul ferm al fiecarei persoane care va asigura sustinerea, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate, care trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat,
precizând fara echivoc cerinta pentru care tertul întelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a
sustinerii, în conditiile legii.
Documentele  justificative  care  probeaza cele  asumate prin  angajamentul/angajamentele  ferm/ferme al/ale  tertului/tertilor
sustinator/sustinatori vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte
documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la
respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse în sustinere
si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat în functie de necesitatile care apar pe parcursul
îndeplinirii contractului în cauza, în conditiile si în termenele acestuia.
 
Modalitate de indeplinire in caz de asociere:
Modalitatea de îndeplinire:
 Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Conform Notificarii  ANAP nr.  256/08.12.2016,  odata cu depunerea DUAE,  ofertanţii  vor  prezenta,  pentru fiecare asociat,  şi
Acordul/acordurile de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de asociere vor fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Acesta trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui în anexa la contractul de achizitie
publica
2.) Proportia de subcontractare
Informaţii privind subcontractanții (daca este cazul)
În cazul în care are intenția să subcontracteze parte/parți din contract, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea
subcontractanților 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 aspecte. Raspunderea
contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o
parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanţi.
Subcontractanţii  pe ale  caror  capacităţi  ofertantul  se  bazează pentru demonstrarea îndeplinirii  criteriilor  de calificare  sunt
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considerati și terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in același timp, și angajamentul ferm.
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante
pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle în
situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.164, art.165, art.167 din Legea nr.
98/2016.  Conform Notificarii  ANAP nr.  256/08.12.2016,  ofertanții  vor  prezenta,  odată  cu  depunerea  DUAE  pentru  fiecare
subcontractant, si acordul/acordurile de subcontractare - Ofertantii vor prezenta in SEAP, împreuna cu oferta, acordul/ acordurile de
subcontractare încheiate între ofertant şi  subcontractantul/ subcontractanţii  nominalizat / nominalizaţi  în ofertă, astfel încât
activităţile ce revin acestuia/ acestora, precum şi procentul aferent prestaţiilor, să poată fi cuprinse în contractul de subcontractare
ce va fi  prezentat la încheierea contractului de achiziţie publică.Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi  semnat/e cu
semnatura electronică extinsă, în condiţiile legii. Acestea trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: numele, datele de
contact, reprezentanţii legali ai subcontractantului; activităţile ce urmează a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea
privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea
contractului,  prezentarea  contractului/  contractelor  incheiate  intre  contractant  si  subcontractantul/  subcontractantii
nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie
publica :
-vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor;
-vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de
subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE;
-vor fi in concordanta cu Oferta;
-se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
In situaţia în care Subcontractantul şi-a exprimat opţiunea de a fi plătiţi direct de către Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor
include, pe lângă cele mai sus menţionate, în mod obligatoriu o anexa în care Ofertantul desemnat câştigător şi subcontractantul:
-vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului;
-vor preciza contul de Trezorerie al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile;
-vor indica valoarea aferenta lucrărilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar.
Răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/ părţi
din acesta sunt îndeplinite de subcontractanţi

 

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: 06.03.2023 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: 06.07.2023
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.03.2023; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP
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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
              NOTA 1: Clauză suspensivă: “Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze
suspensive, în sensul că emiterea ordinului de începere a serviciilor, respectiv a lucrărilor este condiționată de alocarea creditelor bugetare
cu această destinație, iar emiterea ordinului de începere a serviciilor, respectiv a lucrărilor, făcându-se cu respectarea dispozițiilor
referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile
Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează
că va emite ordinul de începere a serviciilor, respectiv a lucrărilor, către ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile
necesare acestei etape
vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi
alocate, pe o perioada de 12 luni de la data aprobarii raportului procedurii, contractul se va anula de drept, în condițiile în care nu există o
altă sursă de finanțare,  in conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările
ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea
Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării contractului, indiferent de natura acestuia și
indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei
proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele
prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Perioada maxima pentru care operează clauza suspensiva este de 12 luni, astfel
încât, in cazul in care condiția semnării contractului de finanțare nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata.”
NOTA 2
Autoritatea contractanta va raspunde in mod cIar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiiIor suplimentare cu 6 zile inainte
de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare, la toate solicitarile de clarificari primite cu 12 zile inainte de
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor;
NOTA 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”.
NOTA 4
În cazul utilizării unui instrument de garantare, dovada constituirii GP semnată cu  semnătură electronică, se va încărca în SEAP, până cel
mai târziu la data și ora-limită de depunere a  oferelor şi tb. să prevadă că plata GP se va executa necondiţionat, respectiv la  prima cerere
a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.După această dată, autoritatea contractantă solicită în
temeiul art. 134 din HG nr.395/2016 clarificări în  scopul prezentării în original a documentului privind GB, în cazul în care acesta face
parte din categoria doc. cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în  forma originală. În cazul participării în
comun la procedura de atribuire, GP trebuie constituită în  numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii
grupului de operatori economici. GP emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoţită de trad. autorizată în lb. română, urmând ca
ulterior, la solicitarea AC să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință
NOTA 5
Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:
a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat;
b) asigurare de garantii emisa:
– fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt  stat membru al Uniunii Europene
si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;
– fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre  Autoritatea de Supraveghere
Financiara.
Autoritatea contractantă va elibera/ restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din  H.G. nr. 395/2016.
Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are
obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent
in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai
mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri
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succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul
de achizitie publica. Contul de disponibil este purtator de dobanda in favoarea contractului

 
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:  -Fax:  -E-mail:
web@primariacampina.ro; Adresa internet: (URL) www.primariacampina.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2023
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