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 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 I.1) Denumire si adrese
COMUNA POARTA ALBA



Adresa:Strada: Calea Bucuresti, nr. 25 Cod fiscal:4515239 Cod postal:907245 Cod NUTS:RO223
Constanta Localitate:Poarta Alba Tara:Romania E-mail:achizitii.proiecte@primariapoartaalba.ro
Telefon:+4 0241853228 Fax:+4 0241853228 Adresa Internet (URL):www.e-licitatie.ro Adresa
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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si
gratuit la:https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140079
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute
la:-
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile
in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este
gratuit, la:-
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus
 I.4) Tipul autoritatii contractante
Autoritate regionala sau locala
 I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 SECTIUNEA II: OBIECT

 II.1) Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu:
Achiziție servicii de elaborare documentatii tehnico-economice, asigurarea asistentei tehnice din
partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii si instalatii pentru obiectivul de investitii ,,
Sistematizare infrastructură rutieră și pietonală în cartierele Zona D și Zona E din comuna Poarta
Albă, județul Constanța’’ Numar de referinta:4515239_2020_PAAPD1108520
II.1.2) Cod CPV principal:
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.3) Tipul contractului:
Lucrari / Proiectare si executare
II.1.4) Descriere succinta:
Prin initierea achizitiei publice se urmareste a fi atribuit contractul de achizitie publica de Servicii de
proiectare, asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii
si instalatii pentru obiectivul de investitii ,, Sistematizare infrastructură rutieră și pietonală în
cartierele Zona D și Zona E din comuna Poarta Albă, județul Constanța’’ Cartierele noi vor avea în
componenta următoarele străzi: • Zona D: str. Grigore Ureche; str. Lucian Blaga; str. Mihail
Sadoveanu; str. Tudor Mușatescu; str. Eugen Barbu; str. Vasile Alecsandri; str. Liviu Rebreanu; str.
Ionel Teodoreanu; str. I.L Caragiale; str.Ion Creanga; str. Marin Preda; str. Miron Costin; Str. George
Cosbuc; str. Ion Neculce; str. Zaharia Stancu; str. Constantin Brâncoveanu; str. Mihai Eminescu; Str.
Nichita Stanescu; str. Ion Agârbiceanu; str. Octavian Goga; str. Veronica Micle; str. Tudor Arghezi. •
Zona E: str. Tepes Voda; str. Stefan cel Mare; str. Ciprian Porumbescu; str. Mihai Viteazul; str. George
Enescu; str. Avram Iancu; str. Decebal. Solutiile pentru realizarea structurii rutiere a drumurilor sunt
stabilite conform starii tehnice. D.p.d.v al optiunilor propuse în vederea implementarii proiectului, au
fost studiate două scenarii de realizare a investiției, fiind recomandată optiunii tehnico-economice
OTE1 – alternativa cu structura rutiera elastica. Atenție! Termenul pana la care operatorii economici



pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) din Legea 98/2016 actualizata,
este de 15 zile, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va
raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu
prevederile art.161 din Legea 98/2016 actualizata ,cu 10 zile inainte de data stabilita pentru
depunerea ofertelor.
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea totala estimata:34583064.21 Moneda: RON
II.1.6) Informatii privind loturile:
Contractul este impartit in loturi:Nu
 II.2) Descriere
II.2.2) Coduri CPV secundare:
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.2.3) Locul de executare:
Codul NUTS:RO223 Constanţa
Locul de executare:Comuna Poarta Albă; Loc. Poarta Albă ; Judet Constanta
II.2.4) Descrierea achizitiei publice:
Proiectul propune servicii de proiectare și executie lucrari: • Elaborarea documentației tehnico-
economice conform prevederilor actelor normative în vigoare, HG. 907/2016 și anexe;( continut cadru
proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire –D.T.A.C, Documentatii tehnice pentru
obtinerea avizelor și acordurilor,Documentatie tehnica pentru organizarea executarii lucrarilor,Proiect
tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuție) • Executie lucrari • Asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucrarilor Prin “proiectare” se înțelege prestarea următoarelor servicii: elaborare proiect
tehnic (, PTE, DDE , CAIETE SARCINI), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si
autorizațiilor (DTAC, DTAD, DTOE ) aferente obiectivului de investiții si asigurarea asistenței
tehnicedin partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor.
II.2.5) Criterii de atribuire:
Cel mai bun raport calitate – pret
DENUMIRE FACTOR EVALUAREDESCRIEREPONDERE
Experienta detinuta de Managerul de proiectExperiența deținută în pozitia de manager de proiect/șef
de proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect în contracte/programe/proiecte in
domeniul infrastructurii de transport, contracte de execuție lucrări/ proiectare și execuție lucrări
pentru construcție nouă și/ sau modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgire de infrastructura de
transport rutier . Nota : În vederea îndeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele-suport
relevante care atestă experiența specifică pot fi fișa de post, sau recomandare sau dispoziții numire în
functie sau orice alte documente similare.
10 %
Invers proportional
Punctaj maxim total 10
Algoritm de calcul: a)pentru experienţa constând în implicarea în 70 sau peste 70 proiecte/contracte a
persoanei propuse se acordă punctajul maxim alocat expertului . b) pentru experienţa constând în
implicarea între 50-69 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă ½ din punctajul maxim
alocat expertului ; c) pentru experienţa constând în implicarea între 2-49 proiecte/contracte a
persoanei propuse se acordă ¼ din punctajul maxim alocat expertului ;
Experienta profesionala a echipei –inginer proiectant infrastructura rutieraExperiența deținută în
pozitia de inginer proiectant infrastructura rutiera in contract/contracte de proiectare și/sau proiectare
și execuție in cadrul caruia/carora a fost elaborat si/sau actualizate si/sau revizuite si/sau completate
studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice și/sau DALI pentru constructie noua si/sau modernizare
si/ sau largire de infrastructura de transport rutier. Nota : În vederea îndeplinirii criteriului de calificare
solicitat, documentele-suport relevante care atestă experiența specifică pot fi fișa de post, sau
recomandare sau dispoziții numire în functie sau orice alte documente similare.



15 %
Invers proportional
Punctaj maxim total 15
Algoritm de calcul: a) pentru experienţa constând în implicarea în 100 sau peste 100
proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă punctajul maxim alocat expertului . b) pentru
experienţa constând în implicarea între 70-99 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă ½ din
punctajul maxim alocat expertului ; c) pentru experienţa constând în implicarea în 2-69
proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă ¼ din punctajul maxim alocat expertului ;
Pretul oferteiComponenta financiara
65 %
Invers proportional
Punctaj maxim total 65
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda
punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional,
astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Experienta profesionala a echipei – șef echipă proiectareExperiența deținută în pozitia de șef echipă
proiectare in contract/contracte de proiectare și/sau proiectare și execuție in cadrul caruia/carora a
fost elaborat si/sau actualizate si/sau revizuite si/sau completate studii de fezabilitate si/ sau proiecte
tehnice și/sau DALI pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de infrastructura de
transport rutier. Nota : În vederea îndeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele-suport
relevante care atestă experiența specifică pot fi fișa de post, sau recomandare sau dispoziții numire în
functie sau orice alte documente similare.
10 %
Invers proportional
Punctaj maxim total 10
Algoritm de calcul: a) pentru experienţa constând în implicarea în 100 sau peste 100
proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă punctajul maxim alocat expertului . b) pentru
experienţa constând în implicarea între 70-99 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă ½ din
punctajul maxim alocat expertului ; c) pentru experienţa constând în implicarea în 2-69
proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă ¼ din punctajul maxim alocat expertului ;
Punctaj maxim total100
II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii:
Durata in luni:24
Contractul se reinnoieste:Nu
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise):
Criterii obiective-
II.2.10) Informatii privind variantele:
Vor fi acceptate variante:Nu
II.2.11) Informatii privind optiunile:
Optiuni:Nu
II.2.12) Informatii privind cataloagele electronice:
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog
electronic:Nu
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Alte fonduri
Program/Proiect:-
II.2.14) Informatii suplimentare:
-



 SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

 III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in
registrele profesionale sau comerciale:
Cerinta 1): Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile
prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 .
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza
a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor a
contribuțiilor la bugetul general consolidat ( buget de stat, buget local) la momentul prezentarii;
- declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau
contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare sau punctele de lucru în
conformitate cu prevederile art.165 alin.(3) din Legea nr.98/2016, cu modificarile și completările
ulterioare.
- cazier 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;
- cazier fiscal al operatorului economic;
- 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.
Informatiile cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii
acestora.In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire
indeplinirea cerintei se demonstreaza la fiecare operator economic in parte.
Nota: Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat / tert susţinător / subcontractant,
după caz) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Cerinta 2): Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la
organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Delicoti Vasile – primar; Laurian Vasile Delicoti – viceprimar ; Cumpănașu Camelia – secretar general;
Raileanu Andreea Maria – Inspector.
Cerinta 1 : Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in
conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca
nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile
aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea de indeplinire
Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Operatorul Economic trebuie
să utilizeze Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea A: Capacitatea de a corespunde cerințelor în
DUAE (răspuns), rubrica:
i. "Înscrierea în registrul comerțului".
La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea
98/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor
admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau



membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerinței prin prezentarea de
documente care să:
i. probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica/rubricile solicitate;
ii. să demonstreze că:
a. Operatorul Economic este legal constituit în țara sa de origine și că nu se află în niciuna dintre
situațiile de anulare a constituirii,
b. desfășoară în mod licit pe piață activitatea sa profesională, respectiv:
i. există corespondență între obiectul Contractului și activitatea economică înscrisă în documentul de
constituire al Operatorului Economic sub formă de cod NACE (Clasificarea statistică a activităților
economice în Comunitatea Europeană sau echivalent) pentru Operatorul/Operatorii Economici
ofertanți;
ii. există corespondență între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în procedură și
activitatea economică înscrisă în documentul de constituire al acestuia sub formă de cod NACE
(Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană sau echivalent) pentru
Subcontractant și/sau Terț susținător. Corespondenta se determina prin raportarea cel puțin la
secțiunea din economia națională, determinată pe principiul omogenității la nivel de Clasificare a
activităților din economia națională, cu luarea în considerare a naturii lucrărilor executate.
Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE
(răspuns) referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și pe care Operatorul
Economic le poate propune Autorității Contractante includ, fără a se limita la:
i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comerțului sau documente echivalente
eliberate de autorități competente din țara în care Operatorul Economic este stabilit;
ii. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, în conformitate cu legislația tarii in care
este stabilit
În cazul în care, din orice motive documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii
specificată în secțiunea IV.3.6) a Fișei de Date a Achiziției operatorii economici trebuie să prezinte, ca
urmare a solicitării exprese a Autorității Contractante versiunea tradusă a respectivelor documente în
limba procedurii așa cum este aceasta specificată în secțiunea IV.3.6 a Fișei de Date a Achiziției.
III.1.2) Situatia economica si financiara:
1.) Cifra de afaceri anuala generala
Ofertantul (Operator Economic individual sau oricare membru al asocierii) trebuie să dovedească o
medie a cifrei de afaceri generale (anuale) în cunatum de 34.583.064,21 lei, reprezentând 100% din
valoarea estimată a achiziției în domeniul execuției lucrarilor de infrastructura rutiera , pentru
ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv (2018,2019,2020). - Autoritatea Contractantă nu va
lua în considerare cifra de afaceri pentru mai mult de 3 exerciții financiare încheiate.
Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime privind cifra de afaceri,
Ofertantul va completa informațiile aferente situației sale de fapt în cadrul formularului DUAE.
Pentru furnizarea informațiilor aferente cifrei de afaceri, Operatorul Economic Ofertant completează în
DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, câmpurile solicitate
astfel:
i. pentru prezentarea mediei cifrei de afaceri anuale:
a. introduce în câmpul „numărul de ani” – numărul de ani pentru care prezintă media cifrei de afaceri;
b. introduce în câmpul „media cifrei de afaceri” – valoarea mediei cifrei de afaceri pentru anii în cauză
în format de număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.
c. precizează în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată cifra de afaceri în înregistrările pe
care le utilizează ca suport pentru informațiile incluse in DUAE.
Dacă nu este stabilit altfel prin Fișa de Date a Achiziției, pentru conversie din altă monedă în moneda
în care este exprimată cerința minimă, Autoritatea Contractantă va utiliza pentru conversie cursul de
schimb mediu anual publicat de Banca Centrală Europeană la http://www.ecb.int pentru respectivul
exercițiu financiar.
Atunci când Operatorul Economic s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani



financiari pentru care se solicită informații, Operatorul Economic în cauză va include informații despre
cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE și va
preciza la rubrica ”Detalii privind operatorul economic” data la care operatorul economic a fost
înființat sau și-a început activitatea.
În condițiile art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016, în cazul în care există discrepanțe între informațiile
prevăzute în DUAE și cele prevăzute în Fișa de Date a Achiziției, prevalează informațiile din Fișa de
Date a Achiziției, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător.
Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind cifra de afaceri, orice Operator Economic are
dreptul :
i. să invoce susținerea unui terț (entitate) și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface
cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și
entitatea ale cărei capacități le utilizează în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016;
ii. să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din
Legea nr. 98/2016.
La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea nr.
98/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor
admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau
membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerinței minime privind cifra de
afaceri prin prezentarea de documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la
rubrica "Cifra de afaceri’’.
Documentele suport includ: dar nu se limitează la extrasul „contul de profit și pierdere” din situațiile
financiare pentru exercițiile financiare încheiate sau alte dovezi pe care Operatorul Economic Ofertant
le propune Autorității Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al cifrei de
afaceri.
2.) Asigurarea riscului profesional
Ofertantul (Operator Economic individual sau membrii asocierii responsabili pentru serviciile de
proiectare) dovedește că deține sau poate obține până la momentul semnării Contractului ce rezultă
din această procedură o poliță de asigurare de răspundere civilă profesională pentru categoriile si
valorile indicate in continuare:
• Pierderi financiare directe, înregistrate de către autoritatea contractantă, care sunt consecința
directă a faptelor culpabile (neglijență, erori sau omisiuni) săvârşite de responsabilul/ii pentru
serviciile de proiectare, fapte care au condus la distrugerea, deteriorarea sau deficienţa obiectivului
proiectat/supervizat şi care pot consta în următoarele:
ü pierderi financiare directe ocazionate de corectarea deficienţelor obiectivului proiectat/supervizat;
deficienţa obiectivului proiectat/ supervizat se referă la situaţia în care obiectivul nu poate fi utilizat
conform scopului pentru care a fost construit.
ü pierderi financiare directe ocazionate de reconstituirea, refacerea sau înlocuirea documentelor
predate de autoritatea contracatantă, în calitate de beneficiar al serviciilor de proiectare, în cazul
pierderii, distrugerii sau deteriorării acestora din vina responsabilului/ilor pentru serviciile de
proiectare.
ü Pierderi financiare directe ocazionate de întârzierea nejustificată sau în cazul în care prestatorul nu
finalizează livrabileleîn termenul stabilit din culpa sa exclusivă
• Cheltuieli/costuri: cheltuieli de judecată şi taxe de timbru/judiciare, precum şi costuri justificate cu
consultanţii externi (experți în domeniu, avocați, traducători etc.) angajate în timpul acţiunii de
investigare a daunelor provocate.
• Suma de răspundere civilă profesională , asigurată va fi de minim 700.000,00 lei. - Ca dovadă
preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul va completa informațiile
aferente situației sale de fapt în cadrul formularului DUAE (răspuns).
Pentru furnizarea informațiilor aferente nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional,
Operatorul Economic Ofertant completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de
Autoritatea Contractantă, câmpurile solicitate astfel :



i. introduce în câmpul „valoare” – valoarea asigurării de risc profesional pe care o deține în format de
număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc;
ii. precizează în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată suma asigurată în polița de
asigurare de risc profesional.
Dacă nu este stabilit altfel prin Fișa de Date a Achiziției, pentru conversie din altă monedă în moneda
în care este exprimată cerința minimă, Autoritatea Contractantă va utiliza pentru conversie cursul de
schimb publicat de Banca Centrala Europeana la http://www.ecb.int în ziua publicării anunțului de
participare.
În condițiile art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016, în cazul în care există discrepanțe între informațiile
prevăzute în DUAE și cele prevăzute în Fișa de Date a Achiziției, prevalează informațiile din Fișa de
Date a Achiziției, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător.
În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, cerința minimă privind nivelul
minim al sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional trebuie îndeplinită de fiecare membru al
asocierii.
La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea nr.
98/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor
admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau
fiecare membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerinței prin prezentarea de
documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica "Asigurarea riscului
profesional".
Documentul suport pentru demonstrarea afirmațiilor incluse în DUAE (răspuns) la rubrica "Asigurarea
riscului profesional" este polița de asigurare de risc profesional.
În cazul în care, din orice motive documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii
specificată în secțiunea IV.3.6) a Fișei de Date a Achiziției Operatorul Economic trebuie să prezinte
Autorității Contractante versiunea tradusă a respectivelor documente în limba procedurii așa cum a
fost specificat în secțiunea IV.3.6 a Fișei de Date a Achiziției.
3.) Alte cerinte economice sau financiare
Ofertantul (Operator Economic individual sau membrii asocierii) dovedește că are acces sau are
disponibile mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cash-flow de execuţie a lucrării, realist,
corect și corelat cu graficul de execuție propus, cu echipamentele deținute, cu personalul alocat, cu
resursele financiare proprii, suplimentar față de obligațiile contractuale în desfășurare.
Valoarea înscrisă în documentele de confirmare a fondurilor va fi de minim 4.322.883,00 lei, și va fi
valabilă pentru o perioada de 3 luni.
Formula de calcul: Ve x n/Dc = cash-flow; Ve - valoarea estimata a contractului; n - perioada pt care
se solicita cash flow; Dc - durata contractului. - In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul
asociat/tertul sustinator va completa DUAE cu informatii privind accesul la momentul semnarii
contractului, la resurse reale disponibile negrevate de datorii de cel putin 4.322.883,00 lei fara TVA,
suficiente pentru a realiza cash-flow-ul necesar desfasurarii activitatilor, care va fi destinata exclusiv
îndeplinirii viitorului contract pentru o perioada de 3 luni de la data semnarii acestuia.
În cazul asocierii mai multor ofertanti, cerinta privind capacitatea financiara a ofertantului poate sa fie
îndeplinita prin cumul, de grupul de asociati. În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) din
Legea nr. 98/2016 si prevederile art. 48 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 capacitatea economica si
financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea c ontractului si de o alta persoana
(tert/terti sustinatori).
Pentru demonstrarea si îndeplinirea cerinței, ofertantul/candidatul:
• poate avea lichidităţi pe care se angajează că le va utiliza pe parcursul implementării contractului;
• poate apela la o instituţie de creditare în vederea obţinerii unei facilităţi de finanţare (linie de credit
sau alt instrument de finanţare);
Documentele justificative care probeaza indeplinirea cash-flow-ul necesar desfasurarii activitatilor
asumat prin completarea DUAE se vor solicita de catre autoritatea contractanta numai ofertantului
clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa



finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documente financiare
doveditoare, respectiv scrisori bancare sau din partea unor instituții financiare de credit, ori alte
documente echivalente din care să reiasă ca deține sau are aprobat accesul la resurse reale,
negrevate de datorii, linii de credit.
Nota:
i. Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite doar de traducerea
autorizata.
ii. Sumele nu trebuie indisponibilizate de la momentul ofertării şi nici valabilitatea scrisorii de
confirmare (de 3 luni) nu se probează la acelaşi moment.
iii. Echivalentul în lei a valorii cash flow-ului exprimat în altă valută decât leul, se va calcula utilizând
cursul leu/altă valută comunicat de BNR pentru data publicării anunţului de participare.
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantul dovedește că a realizat în ultimii 5 ani, în mod corespunzător lucrări de acceasi natura si
complexitate si/sau superioare cu cele care fac ob. ctr., lucrări de construcție nouă și/ sau
modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgire pentru infrastr. de transport rutier, a căror valoare a fost
de minimum 33.877.767,00 lei fără TVA, la nivelul unui contract.
ultimii 5 ani vor fi întotdeauna calculati în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de
participare ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei. Daca A.C, procedeaza la decalarea
termenului-limită stabilit ptr depunerea ofertelor, publicând o erată, 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 contract. de experienţă similară în intervalul
de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit ptr. depunerea ofertelor și stabilirea unei noi
date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experiența lui similară
este situată în afara perioadei de 5 ani raportată la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât
timp cât acesta, la data inițial stabilită în anunțul de participare, îndeplinea cerința astfel cum a fost
aceasta solicitată.
Lucrări de construcție nouă și/ sau modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgire pentru infrastructura
de transport rutier, realizate în mod corespunzător înseamnă lucrări realizate de Ofertant și
recepționate de beneficiarul lucrărilor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul
lucrărilor nominalizat de către Ofertant în DUAE și pentru care a fost emise p.v la terminarea lucrărilor
sau p.v de recepție finală sau p.v. de recepție pe obiect sau certificate de bună execuție. - Ofertantii
completează în DUAE (răspuns) : obiectul contractulu,datele de identificare ale contractului,
caracteristicile lucrărilor realizate , nr. i data p.v de receptie, valoarea contractului prezentat ,
moneda în care este exprimată valoarea lucrărilor realizate, data la care a început realizarea lucrărilor
prezentate ca fiind similare,data la care lucrările prezentate ca fiind similare au fost finalizate și
recepționate de către beneficiarul lucrărilor, denumirea beneficiarului, numele și coordonatele de
contact ale persoanei de la beneficiar, pozitia ín contract (contractant individual,subcontractant,
membru asociat),proporția de participare ín contract
Orice O.E Ofertant are dreptul:
i. să invoce susținerea unui terț (entitate) Ín condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016 și cu respectarea
prevedrilor art.6 alin.(2) din Instrucțiunea nr. 2/2017. În acest sens operatorii economici pot invoca
susținerea unei terțe părți pentru îndeplinirea plafonului aferent criteriului la experiența similară doar
pentru maximum 50% din nivelul acestuia.
ii. să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din
Legea nr. 98/2016
Documentele suport prezentate de ofertantul aflat pe primul loc , includ,fără a se limita la:
• copii ale unor părți relevante ale contractului/elor pe care le-au îndeplinit
• p-v de recepție
• certificari de bună execuție /recomandari eliberate de beneficiari privati sau documente
constatatoare eliberate de autoritati contractante sau alte dovezi nominalizate de către Ofertant în



DUAE (răspuns) adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al experienței similare.
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertantul dovedește că a prestat în mod corespunzător servicii de Elaborare de documentații tehnice
aferente oricărei faze de proiectare, pentru realizarea de construcții noi și/ sau modernizare și/sau
reabilitare și/sau lărgire pentru infrastruct. de transport rutier, a caror valoare cumulată sa fie de
minimum 705.296,00 lei fara tva, realizate în ultimii 3 ani la nivelul a minimum un contract –
maximum 2 contracte.
ultimii 3 ani vor fi întotdeauna calculati în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de
participare ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei. Daca autoritatea, procedeaza la decalarea
termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând o erată, 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. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor și
stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv
că experiența lui similară este situată în afara perioadei de 3 ani raportate la noua dată-limită de
depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data inițial stabilită în anunțul de participare, îndeplinea
cerința astfel cum a fost aceasta solicitată.
Servicii de Elaborare de documentații tehnice aferente oricărei faze de proiectare, pentru realizarea
de construcții noi și/ sau modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgire ptr infrastruct. de trasnport
rutier, realizate în mod corespunzător înseamnă servicii prestate de Ofertant și recepționate de
beneficiarul serviciilor, în limitelecontractului dintre Ofertant si beneficiarul serviciilor nominalizat de
către Ofertant în DUAE și pentru care a fost emise p-v de predare/primire sau certificate de bună
execuție. - Ofertantii completează în DUAE (răspuns) : obiectul contract, -datele de identificare ale
contract,- caracteristicile serviciilor prestate ,- p.v de predare-primire, valoarea contractului ,moneda
în care este exprimată valoarea serviciilor prestate , data la care a început prestarea serviciilor
prezentate ca fiind similare,data la care serviciile prezentate ca fiind similare au fost finalizate și
recepționate ,denumirea beneficiarului serviciilor , numele și datele de contact ale reprezentantului
beneficiarului, rolul ín cadrul contr.(contractant individual, Subcontractant sau membru al unei
asocieri )si proporția din contract realizată
Orice Ofertant are dreptul:
- să invoce susținerea unui terț (entitate) în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016 și cu respectarea
prevedrilor art.6 alin.(2) din Instrucțiunea nr. 2/2017. În acest sens operatorii economici pot invoca
susținerea unei terțe părți pentru îndeplinirea plafonului aferent criteriului la experiența similară doar
pentru maximum 50% din nivelul acestuia.
- să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din
Legea nr. 98/2016
Documentele suport prezentate de ofertantul aflat pe primul loc , includ,fără a se limita la:
• copii ale unor părți relevante ale contructului/elor pe care le-au îndeplinit
• procese-verbale de recepție
• certificari de bună execuție /recomandari eliberate de beneficiari privati sau documente
constatatoare eliberate de autoritati contractante sau alte dovezi adecvate pentru a dovedi nivelul
solicitat al experienței similare.
3.) Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitate
Ofertantul dovedește că deține /are la dispoziție organisme tehnice, implicate în controlul calității,
respectiv laborator minim gradul II autorizat de ISC sau orice autoritate competentă echivalentă dintr-
un stat membru al U. E ptr profilul de încercări D-drumuri, MD-materiale pentru drumuri, ANCFD –
agregate naturale pentru drumuri , conf.Ordin 1497 / 13.05. 2011 - Ofertant completează în DUAE
(răspuns):
i. informații despre organismele tehnice solicitate ptr. exec. lucrărilor
Conf. art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016,daca există discrepanțe între infor. prevăzute în DUAE și
cele prevăzute în F.D a Achiziției, prevalează informațiile din F.D , DUAE urmând a fi revizuit



corespunzător.
Orice Operator Economic are dreptul:
i. să invoce susținerea unui terț (entitate) și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface
cerința minimă,
ii. să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din
Legea nr. 98/2016.
InformațiiLe privind accesul la organisme tehnice , în ceea ce privește DUAE (răspuns) sau în legătură
cu documentele justificative sunt extinse și la O. E pe ale căror capacități se bazează OfertantUL.
Daca Ofertantul este o asociere , fiecare membru al asocierii va prezenta individual informații
referitoare la organismele tehnice pe care le are la dispoziție , ptr partea din Contract pe care o va
îndeplini, iar cerința va fi îndeplinită în mod cumulativ. Documentele suport prezentate de ofertantul
de pe primul loc,includ dar nu se limitează la acordul dintre ofertant si tehnicianul/organismul tehnic
pe care îl are la dispoziție pentru executarea lucrărilor sau alte dovezi nominalizate de către Ofertant
în DUAE (răspuns) în legătură cu demonstrarea "accesului la organisme tehnice pentru realizarea
lucrărilor
4.) Efectivele medii anuale de personal
Ofertantul demonstrează că deține în structura sa organizatorică un număr mediu anual al
personalului de minim
• 1 Inginer Asigurarea Calitatii cu experienta profesionala in pozitia de Inginer Constructor
Responsabil Calitate si/sau Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii
si/sau Inginer Calitate si/ sau Responsabil control calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/
sau Responsabil cu asigurarea calitatii si/ sau Inginer Materiale si/ sau Inspector Materiale, cu diplomă
de licență , specializarea CFDP sau echivalent
• 1 Specialist in domeniul protectiei mediului, cu experienta profesionala in cel putin un contract de
infrastructura de transport rutier si/sau infrastructura de transport feroviar in cadrul caruia a prestat
activitati specifice in domeniul mediului cu diplomă de licență , specializarea ingineria și
managementul mediului sau echivalent sau cursuri de specializare relevante (responsabil de mediu,
specialist managementul deseurilor)
• 1 Tehnician drumuri şi poduri , cu certificat de calificare profesionala.
• 1 Șef de șantier , cu diplomă de licență , specializarea CFDP sau echivalent
ptr:
i. ultimul an financiar încheiat -2020 - Ofertantul completează în DUAE (răspuns): anul pentru care
prezintă informațiile solicitate;numărul mediu anual al personalului pentru anul respectiv;
Documentele suport , prezentate de ofertantul clasat pe primul loc sunt:
i. organigrama operatorului economic cu indicarea numărului de personal tehnic calificat al
operatorului economic care execută lucrări
ii. Declarație pe propria raspundere (Formularul nr.14) , din care să reiasă pentru fiecare din
personalul înscris în DUAE (răspuns) următoarele: funcția/ocupația persoanei respective în cadrul
organizației operatorului economic ,informațiile din actele de studii ale fiecărei persoane nominalizate
, respectiv serie/ număr document absolvire /calificare, profilul/specializarea/calificarea, conform
actelor/certificatelor de calificare ale fiecărei persoane nominalizate.
5.) Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Ofertantul demonstrează că dispune de următoarele utilaje și/sau instalații și/sau echipamente
tehnice pentru executarea lucrărilor în cadrul Contractului:
i. echipamente tehnice necesare pentru executarea lucrărilor: stații preparare mixturi asfaltice (
minim 2) - Ofertantul completează în DUAE (răspuns), astfel: descrierea utilajelor, instalațiilor și
echipamentelor tehnice;caracteristicile utilajelor, instalațiilor și echipamentelor tehnice;modalitatea
de deținere; informații despre documentele care urmează să fie prezentate ca probe pentru
demonstrarea deținerii utilajelor, instalațiilor și echipamentelor tehnice solicitate
Documentele suport prezentate de ofertantul clasat pe primul loc sunt: evidențe ce demonstrează
existența acestor utilaje, instalații și echipamente tehnice sau alte dovezi nominalizate de către



Ofertant în DUAE (răspuns) .
6.) Proportia de subcontractare
Se vor preciza partea/părțile din ctr pe care O.E intenționează să o/le subcontracteze - Ofertantii vor
prezenta categoriile de servicii/lucrari pe care intenționeaza sa le subcontracteze, procentul
activitaților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți și datele de identificare ale
subcontractanților propuși, daca acestia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.
Ofertanții vor completa DUAE, fișier care va avea anexat și acordul de subcontractare .
Operatorul economic clasat pe primul loc va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin
subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora
A.C poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind
capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată –
înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de
management de mediu
Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) demonstrează că
deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a sistemului sau standardului de
management de mediu SR EN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 - Ca dovadă preliminară pentru
demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV. Criterii de selecție,
Secțiunea D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu în DUAE
(răspuns) rubrica "Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau
standardele de management de mediu".
În cazul în care răspunsul Ofertantului este ”Nu”, Operatorul Economic Ofertant completează în DUAE
(răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, în câmpul "Dacă nu, vă
rugăm să explicați de ce și să precizați ce alte mijloace de probă privind sistemele sau standardele de
management de mediu pot fi furnizate" cel puțin:
iv. motivul pentru care Operatorul Economic Ofertant nu poate să prezinte certificări care să ateste
respectarea de către acesta a sistemului sau standardului de management de mediu SR EN ISO
14001:2015/ISO 14001:2015
v. informații despre ce alte mijloace de probă privind protecția mediului pot fi furnizate.
Orice Operator Economic Ofertant are dreptul să participe în comun cu alți Operatori Economici la
Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016.
În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, fiecare membru al asocierii trebuie
să demonstreze individual că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a
sistemului sau standardului de management de mediu SR EN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 pentru
partea din Contract pe care o va îndeplini.
La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea nr.
98/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor
admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau
membru al asocierii) aflat pe primul loc trebuie să fie în măsură sa prezinte documente care să
probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica "Certificate emise de organisme
independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu".
Documentele suport includ dar nu se limitează la certificate emise de organisme independente cu
privire la sistemul sau standardul de management de mediu solicitat sau alte dovezi pe care
Ofertantul le consideră relevante sau le-a nominalizat în DUAE (răspuns) ca documente suport pentru
informațiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu "demonstrarea deținerii de certificări specifice
care atestă respectarea de către Ofertant a sistemului sau standardului de management de mediu SR
EN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015”.
În cazul în care, din orice motive documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii
specificată în secțiunea IV.3.6) a Fișei de Date a Achiziției Operatorii Economici trebuie să prezinte, ca
urmare a solicitării exprese a Autorității Contractante versiunea tradusă a respectivelor documente în
limba procedurii așa cum este aceasta specificată în secțiunea IV.3.6 a Fișei de Date a Achiziției.



III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea
sociala si profesionala a persoanelor cu handicap sau defavorizate:Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata:Nu
 III.2) Conditii referitoare la contract
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu
III.2.2) Conditii de executare a contractului:
Executarea contractului este supusa unor conditii speciale:Da
Conditii de executare a contractului:Finalizarea procedurii de achizitie publica prin încheierea
contractului de achizitie publica este supusa urmatoarei clauze suspensive: Încheierea contractului de
achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul
de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în
care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența
legislației privind finanțele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea
finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile nu se
realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea
nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică”. Ofertantii din cadrul acestei
proceduri accepta utilizarea conditiei suspensive de mai sus, asumandu –și întreaga răspundere în
raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi în situatia descrisă. Intervalul de timp
estimativ în care autoritatea contractantă va avea acces la finanțarea necesară semnării și executarii
contractului este de 12 luni.
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea
contractului:Nu

 SECTIUNEA IV: PROCEDURA

 IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii:
Licitatie deschisa
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului:
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul
solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate:Nu
IV.1.5) Informatii privind negocierea (numai pentru procedurile competitive cu negociere):
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a
desfasura negocieri:Nu
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:
Se va organiza o licitatie electronica:Nu
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP):
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice:Nu
 IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicare anterioara privind aceasta procedura:
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
Data si ora locala:21.04.2022 15:00
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre
candidatii selectati:



Data si ora locala:-
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 mentina oferta:
Oferta trebuie sa fie valabila pana la:21.08.2022
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:
Data de deschidere a ofertelor:21.04.2022 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

 SECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE

 VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica:Nu
 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
I. Potențialii Ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European
(EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Creștere economică disponibile la
următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica și
compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către Autoritatea Contractantă
în FDA II. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale,
departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea
descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea
contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată
cea cu propunerea financiară cea mai mică. III.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 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti
Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642
/ +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-
licitatie.ro
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:
-
VI.4.3) Procedura de contestare:
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Precizări privind
termenul/termenele pentru procedurile de contestare sunt stabilite în art. 8 din Legea nr. 101/2016
privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și
pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:
-
 VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2022 13:54
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