
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL CONSTANTA 
Cod de identificare fiscala: 4785631; Adresa: Strada: Bd-ul Tomis, nr. 51; Localitate: Constanta; Cod Postal: 900725; Tara: Romania; Codul
NUTS: RO223 Constanta; Adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro; Nr de telefon: +40 241488157; Fax: +40 241488195;
Persoana de contact: Ionela-Nicoleta Popa; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.primaria-
constanta.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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20
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
Autoritatea regională sau locală

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Achiziție și montare cosuri stradale de gunoi selectiv in 2 fractii
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 0

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
34928400-2 Mobilier urban (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Achiziție și montare cosuri stradale de gunoi selectiv in 2 fractii
 
Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in
legătura cu documentația de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de
depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
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Valoarea estimata fara TVA : 803000 ; Moneda: RON
 

Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 8000 RON

 
Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 8000 RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
 

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Constanta

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziție și montare cosuri stradale de gunoi selectiv in 2 fractii

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

 
 

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 12; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 70%
Punctaj maxim factor: 70

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.

Componența tehnică - Termenul
livrare ofertat-30% -Punctaj maxim
total - 30 puncte.

Termenul livrare ofertat-30% -
Punctaj maxim total - 30 puncte. 30%

Punctaj maxim factor: 30

Algoritm de calcul: a)  pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic de livrare ofertat (calculat în zile) (T min.)
se acordă punctajul maxim de 30 puncte (P max);
b) pentru termenele de livrare ofertate, cuprinse între cel mai scurt termen de livrare ofertat și termenul maxim
de livrare ofertat prevăzut în caietul de sarcini, se aplică următorul algoritm:

P(n)= T min./Tn x 30
P(n)= punctajul ofertantului „n” pentru factorul de evaluare „termen de livrare”.
T min. = Termenul cel mai mic de livrare ofertat (calculat în zile).
Tn= Termenul de livrare ofertat „n”.
30 puncte= punctajul maxim acordat pentru cel mai mic termen de livrare ofertat (calculat în zile).

Precizare-pentru termenul de livrare va fi calculat în zile.
Pentru termenul de livrare ofertat exprimat în luni, se va calcula-1 luna=30 zile.
În cazul în care cel mai mic termen de livrare ofertat este sub 20 zile, acesta va fi inclus în algoritmul de calcul ca
fiind de 20 zile - un termen de livrare mai mic de 20 zile nu va fi punctat suplimentar.
Prin urmare - pragul maxim este de 60 zile;
                            - pragul minim este de 20 zile.

Punctaj maxim total: 100
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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

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu
 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerinta 1) Neîncadrarea ofertanților și/sau asociaților și/sau terților susținători în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Modalitatea de îndeplinire: obligația completării și prezentării inițiale a DUAE de către ofertanți (inclusiv pentru asociați și/sau terți
susținători) în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ca primă dovadă a neîncadrării
în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate. În DUAE se vor cuprinde, după caz, informații privind: terții
susținători și/sau asociați, conform prev. art. 183, 170 alin. (3) și 193-195 din Legea 98/2016.
Ofertantul  clasat  pe primul  loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor  declarate admisibile,  va face dovada
neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autorității contractante, a următoarelor informații și documente:
a)   certificatele fiscale prin care operatorul economic își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la
bugetul  general  consolidat  (buget  de  stat)  și  bugetul  local  (cerința  se  consideră  îndeplinită  dacă  operatorul  economic  își
indeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat si bugetul local datorate ori
prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în cederea
plății acestora, inclusiv, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Certificatul/certificatele prezentat/e trebuie să fie valabile
la momentul prezentării lor și trebuie să ateste faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor. Pentru sediile
secundare/punctele de lucru, ofertantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a
impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;
b)   cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
c)   documente prin care se demonstreaza faptul că 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, cu modificările și completările ulterioare ;
d)   alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de
fiecare operator economic în parte. 
 
Cerința 2) Neîncadrarea în dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Modalitate de îndeplinire: Se va completa și prezenta Declarație privind neîncadrarea în dispozițiile art. 59 si 60 din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:
-   Vergil Chitac, primar al municipiului Constanța;
-   Rusu Ionut, viceprimar al municipiului Constanța;
-   Cocargeanu Florin – Daniel, viceprimar al municipiului Constanța;
-   Ovanesian Felicia, administrator public;
-   Calin Viorela Mirabela, secretar municipiu-Consiliul local Constanța;
-   Georgeta Gheorghe, director executiv adjunct Direcția financiară;
-   Oana Dobre, șef serviciu Financiar buget;
-   Lenuța Petcu, șef serviciu Contabilitate;
-   Andreea Drăgan, director executiv adjunct Direcția logistica;
-   Nilghiun Manea, șef serviciu Achiziții publice;
-   Raluca Georgescu, director general delegat Direcția generala gestionare servicii publice;
-   Gabriela Paiu, șef Birou tehnico-economic;
-       Daniel Vlaescu, director executiv Directia gestionare, indrumare si sprijin comunitar;
-   Cristina Itoafă, șef serviciu Serviciul amenajări urbane;
-   Ilie Daniela, inspector Direcția financiară;
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Atenție: Declarația se solicită tuturor participanților la procedura de atribuire: Ofertant și/sau asociat și/sau subcontractant și/sau
terț sustinător. Declarația se va prezenta odată cu DUAE.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerința 1: Operatorii  economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de
rezidență,  din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit,  că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a
constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Cerința se aplică
inclusiv pentru asociați și/sau subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentul justificativ este
certificatul constatator (original/copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul/forma electronică) emis de Registrul
Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise în conformitate cu legislația
aplicabilă  în  țara  de  rezidență,  prin  care  se  dovedește  forma  de  înregistrare  ca  persoană  fizică/juridică.  Certificatul
ONRC/documentele echivalente emise în țara de rezidență,  vor fi  prezentate,  la solicitarea autorității  contractante,  de către
ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile; certificatul/certificatele trebuie să
fie reale/valabile la momentul prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în obiectul de activitate autorizat, principal sau
secundar, corespondent al obiectului prezentului contract. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valabile
la momentul prezentării acestuia. În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie să prezinte
acest document pentru partea de contract pe care o va implementa.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertanții trebuie să facă dovada că au furnizat/livrat în ultimii 3 ani, produse similare, în valoare cumulată de minimum 500.000 lei
fără TVA, la nivelul unui contract sau mai multe cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Prin produse
similare se înțelege mobilier urban precum jardiniere/ si/sau banci/si/sau cosuri de gunoi si/sau pergole. Nota:Daca se decaleaza
termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experientei similare
Modalitatea de indeplinire: 
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate în SEAP,
semnate electronic, la solicitarea autorității  contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei la cererea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe
primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta documente relevante care certifica executia lucrarilor: copii ale
contractelor sau a unor părți relevante ale acestora insotite de recomandări sau procese-verbale de recepție/ certficări de bună
execuție/ certificate constatatoare/ orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat.
Doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii cerinței, la
solicitarea autorității contractante, prin prezentarea următoarelor documente justificative: -contracte sau părți relevante ale acestora
însoțite  de  următoarele  documente  justificative:  certificate  de  predare-  primire/recomandări  sau  procese-verbale  de
recepție/certificate constatatoare/orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat, în
cazul în care contractele invocate ca făcând dovada experienței similare au fost încheiate în altă valută, echivalentă leu - valută se
realizează  la  cursul  publicat  de  Banca  Națională  a  României  la  data  semnării  contractelor  în  cauză  (disponibil  la  adresa
http://www.bnr.ro/Home.aspx).
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Proportia de subcontractare
1.Informatii privind tertii sustinatori (daca este cazul). In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnică și
profesională, experienta similara si/sau economică și financiară invocand sustinerea acordata in conformitate cu prevederile art. 182
alin (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia
de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare,
prezentand un angajament de sustinere in acest sens din partea tertului/tertilor.
Tertul/tertii  sustinatori raspund impreuna cu operatorul economic, in mod solidar, pentru prestarea contractului. Autoritatea
contractantă respinge terţul  susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se
încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu
respectarea principiului tratamentului egal.
 
2. Informatii privind asocierea (daca este cazul). În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de
atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea
contractului de achiziție publică.
NOTA: In cazul depunerii unei oferte comune, autoritatea contractanta in concordanta cu prevederile prevederile art. 54 alin. (2) din
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Legea nr. 98/2016 actualizată, va solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de atribuire a căror ofertă a fost
desemnată câştigătoare să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, respectiv legalizarea acordului de asociere.
Modalitatea de indeplinire: 
1. Terțul/terții va/vor completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Le-gea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
actualizată, la care se atașează și angajamentul de susținere ferm al terțului susținător/angajamente ferme ale terților susținători din
care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Prin semnarea angajamentului de susținere terțul/terții susținător/susținători răspund de/răspund pentru prejudiciile cauzate
autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, autoritatea contractantă având posibilitatea
de acțiune directa împotriva terțului/terților susținător/susținători.
Documentele justificative care probează cele asumate prin angajament vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după
aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.
Notă: Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar și se prezinta în copie lizibilă la cererea autorității contractante.
 
2.În cazul depunerii unei oferte comune, se va completa și prezenta DUAE inclusiv de către asociați, în conformitate cu prev. art. 193
alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odată cu DUAE se va depu-ne și acordul de asociere.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței doar ofertantul clasat pe primul loc, după apli-carea criteriului de atribuire, va prezenta
propriile documente de calificare deorece cri-teriile de calificare referitoare la situația personală a ofertantului, trebuie respectate de
fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitate a activității profesionale trebuie respectate
de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o realizează.
Documentele justificative care probează cele asumate prin acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după
aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisi-bile. Capacitatea tehnică și/sau profesională se demonstrează prin luarea în
considera-re a resurselor tuturor membrilor asocierii.

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Garantia de participare este in valoare de 8.000 lei. Per. de val este de 8 luni de la term. limita de dep a ofertelor stabilit in a p. GP se
constituie prin vir.bancar; b)ins.de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit
bancare din Rom sau din alt stat; (ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare neb din Rom sau din alt stat pentru achiziţiile
de lucrări a căror val  este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi resp pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror val
est este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; asigurări de garanţii emise:  – fie de soc. de asig. care deţin autorizaţii de
funcţionare emise în Rom sau într-un alt stat membru al U E şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul ASF, după caz;
–  fie  de  societăţi  de  asigurare  din  state  terţe  prin  sucursale  autorizate  în  Rom de  către  A  S  F.GP  se  va  depune  in  contul
RO29TREZ2315006XXX000443 deschis la Trez Constanta, Cod fiscal 4785631.Ins de garant trebuie sa prevada ca plata GP se va
executa neconditionat, resp. la prima cerere a benef, pe baza decl acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si va contine
obligatoriu,  toate prevederile art.37 alin (1)  din HG nr.395/2016.Nota 1:Dov constituirii  g p se depune in SEAP (semnata cu
semnatura electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat) cel mai
tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Echiv. pentru gar. depusa in alta moneda decat in lei, se va face la cursul BNR de
la data publicarii in SEAP a anuntului de participare.Nota 2:Daca GP va fi const prin polita privind asigurarea pentru g. p emisa de o
soc.de asig, în  conditiile aceasta va fi insotita si de dov const. acesteia OP-ul privind const. primei de asig.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
CONFORM PREVEDERILOR ART.10.GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI  DIN PROIECTUL DE CONTRACT.

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; e)Legea nr. 500/2002 privind
finantelepublice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.579 din 13 august 2002, cu modificarile si completarile
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ulterioare. f)OUG nr.58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor
publice. g)INSTRUCTIUNE nr.2/2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu completarile ulterioare, h) INSTRUCTIUNE nr. 1/2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) si art. 187
alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; i)Instructiune nr 3 din 8 august 2017; j) OUG nr. 114/2020 k)Ordinul
1170/2021.

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
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 si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
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 contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
 Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
8 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica se va prezenta  la rubrica special prevazuta in S.E.A.P.,  scanata, intr-un fisier distinct fata de propunerea
financiara.
Propunerea tehnica va fi elaborată  in conformitate cu documentația de atribuire si  cerințele din caietul de sarcini, acestea fiind
considerate minime si obligatorii.   
Ofertantul va elabora propunerea tehnică în baza cerințelor prezente în Caietul de Sarcini - CAP.6.1 Propunerea tehnica.
 
Ofertantul   trebuie sa dovedească faptul ca la elaborarea ofertei, a ținut cont de obligațiile legale referitoare la condițiile de mediu,
sociale si de munca reglementate la nivel național, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului.
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Ofertantul va completa Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor referitoare la conditiile de mediu, sociale si
de munca. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre lider.
Notă:
În cuprinsul documentației tehnice menționate în prezentul caiet de sarcini, referirile la standarde naționale sau europene, standard
național de punere în aplicare a unui standard european, denumirile de marcă de fabricație sau de comerț, licența de fabricație,
agremente tehnice europene, standarde/ calificări profesionale, specificații tehnice, se vor citi însoțite cu sintagma ”sau echivalent”.
Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale întrucât sunt:
date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile
indicate de operatorii economici din propunerea tehnică ca fiind confidențiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă
caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art.57, alin. (1), din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizata conform OUG. nr.114/2020.
 
Odata cu propunerea tehnica va fi depusa si Declaratia de acceptare a conditiilor contractuale, care se regaseste in fisierul Modele
formulare.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Ofertantul va elabora propunerea financiara si anexa in conformitate cu documentatia de atribuire si caietul de sarcini - CAP.6.2
Propunerea financiara
 
Valoarea totala a Propunerii Financiare se cripteaza in SEAP cf. art. 60 alin. 2 din HG 395/2016. 
Documentele aferente Propunerii Financiare se transmit in format electronic (scanate) in SEAP, in mod obligatoriu semnate cu
semnatura electronica extinsa si trebuie sa fie lizibile in totalitate. Toate activitatile descrise in propunerea tehnica vor fi acoperite
prin propunerea financiara. In conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) si (3) coroborat cu 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016,
documentele se transmit prin mijloace electronice, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificate calificat,
eliberat de un furnizor de servicii  de certificare acreditat in conditiile legii.  Preturile din propunerea financiara trebuie sa fie
exprimate in RON, fara TVA. Moneda pentru realizarea evaluarii este RON.
 
Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale întrucât sunt:
date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile
indicate de operatorii economici din propunerea tehnică ca fiind confidențiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă
caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art.57, alin. (1), din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizata conform OUG. nr.114/2020.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a transmite Oferta (scanata, dupa ce a fost semnata in prealabil, numai in
format electronic, semnată cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii si numai până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Toate documentele se
transmit in conformitate cu solicitările autorității contractante, prin SEAP in format electronic (scanate), in mod obligatoriu semnate
cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat si trebuie
sa fie lizibile. Dovada constituirii garantiei de participare, se va depune scanata in SEAP, semnata cu semnătura electronica extinsa,
pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor, precizata in anuntul de participare simplificat.
ACCEPTAREA CONȚINUTULUI DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE DE CATRE OFERTANTI. Depunerea unei oferte reprezinta acceptarea
in totalitate si fara restrictii de catre ofertant a conditiilor prezentei proceduri de atribuire pentru atribuirea contractului, indiferent
care sunt conditiile sale proprii de vanzare. Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea "Intrebari" din
cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea
Clarificari  Notificari  si  decizii  din cadrul anuntului de participare simplificat,  autoritatea contractantă urmand sa nu dea curs
solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru solicitările de clarificari din timpul evaluării, comisia de evaluare va
transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea "Intrebari").
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea " Intrebari"), in format electronic semnate cu semnatura electronica.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea
contractanta si asumata de ofertant. Se va prezenta DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire,
conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate prin Fisa
de date. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la
solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentele
redactate in alta limba decat limba romana vor fi  insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Autoritatea
Contractanta poate solicita clarificari atat la nivelul DUAE, cat si la nivelul documentelor justificative depuse la solicitarea Autoritatii
Contractante exclusiv prin intermediul SEAP. Autoritatea Contractanta are dreptul de a decala data limita de depunere a ofertei, prin
intermediul unei erate publicata in SEAP, conform legislatiei in vigoare. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica periodic,
anuntul de participare din SEAP, pentru eventualele completari si/sau clarificari ce vor fi publicate.
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***  ACCEPTAREA CONTINUTULUI  DOCUMENTATIEI  DE  ATRIBUIRE  DE CATRE OFERTANTI  Nu vor  fi  aceptate  Oferte  pentru
produse/activitati si cantitati incomplete.
*** OFERTA COMUNA In cazul in care o Oferta comuna depusa in numele unei asocieri este declarata câstigatoare, Primaria
Municipiului Constanta are dreptul de a solicita legalizarea asocierii, prin autentificarea Acordului de asociere, înainte de semnarea
Contractului,  situatie  in  care  Ofertantul  castigator,respectiv  asocierea,  are  obligatia  de  a  se  conforma  cerintei  Autoritatii
Contractante.
Note:
a) Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertanti se solicita operatorilor
economici sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor
de calificare si din cadrul celorlalte documente care insotesc oferta, astfel incat acestea sa poata fi identificate in mod facil.
b)  Ofertantii  au obligatia  de a  analiza  cu grija  documentatia  de atribuire  si  de a  pregati  oferta  conform tuturor  cerintelor,
formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini conținute in aceasta documentație.
c) Eșecul de a depune o oferta care sa nu indeplineasca cerintele minime si obligatorii de calificare va conduce la respingerea ofertei
ca fiind inacceptabilă.
d) Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de atribuire, inclusiv a oricărei
clarificări aduse documentației de atribuire in timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității contractante la
solicitarile de clarificari precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care
pot afecta in vreun fel valoarea, condițiile sau natura ofertei .
e) Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi
suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.
 Nota: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.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat 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

 
              Garantia de participare emisa in alta limba decat lb.romana va fi insotita de traducerea autorizata. 2: Vizualizare documente
semnate electronic: Pentru deschiderea fisierelor semnate electronic puteti utiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans
Sped. Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoarea adresa:http://www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip.Urmati
apoi instructiunile: Instalarea aplicatiei software: a.Se dezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign. b. Este necesar ca actiunea sa fie
realizata de un administrator al sistemului. c. Pentru instalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul
informatic in cauza, pachetul .NET Framework versiune 2.0.II.  Verificarea validitatii  semnaturii electronice si deschiderea / salvarea
documentului original: d.Se apasa “Enter” sau se da “dublu click” pe fisierul semnat electronic, pentru a-l deschide cu aplicatia EasySign
sau e.Se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica “Semnare & Criptare” optiunea “Verifica semnatura” si se selecteaza documentul
care se doreste a fi deschis/verificat la rubrica “D.semnat” din fereastra care se va deschide. f.In fereastra aparuta se poate verifica
validitatea semnaturii  electronice si se poate apasa butonul “Salveaza” pentru a salva local documentul original.  g. Dupa salvarea
documentului original,acesta sepoate vizualiza pe statia de lucru.Daca nu doriti sa mai realizati alta activitate privind fisierul deschis, se
poate inchide aplicatia EasySign.3.Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP(www.e-licitatie.ro). Pentru a putea participa
la prezenta procedura,operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe
www.elicitatie.
ro.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie
de atribuire. FISIERELE CARE VOR FI INCARCATE IN SEAP DE CATRE OFERTANTI, VOR FI SEMNATE CU SEMNATURA ELECTRONICA
EXTINSA BAZATA PE UN CERTIFICAT CALIFICAT, ELIBERAT DE UN FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE ACREDITAT IN CONDITIILE
LEGII, AL OPRATORULUI ECONOMIC, IN FUNCTIE DE CALITATEA ACESTUIA ASOCIAT/ TERT/SUBCONTRACTANT. NEDEPUNEREA DUAE
ODATA CU OFERTA (INCLUSIV  PENTRU ASOCIAT/TERT  SUSTINATOR/SUBCONTRACTANT)  ATRAGE  RESPINGEREA ACESTEIA  CA
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INACCEPTABILA CONFORM ART. 137 ALIN. (2), LIT. B) DIN HG NR/ 395/2016. ODATA CU OFERTA, se va depune DUAE,ANGAJAMENTUL
FERM AL TERTULUI SUSTINATOR DIN CARE REZULTA MODUL EVEFCTIV IN CARE SE VA MATERIALIZA SUSTINEREA ACESTUIA, SAU DUPA
CAZ A ACORDUL DE SUBCONTRACTARE SI/SAU A ACORDULUI DE ASOCIERE. PREZENTAREA DOCUMENTELOR/ÎNSCRISURILOR, SE VA
FACE LA SOLICITAREA AUTORITATII  CONTRACTANTE,  DOAR DE CATRE OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC DUPA APLICAREA
CRITERIULUI DE ATRIBUIRE. RISCUL ELABORARII SI DEPUNERII OFERTELOR IN SICAP APARTINE OFERTANTILOR .
 
Nota: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere
financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

 
VI.4 Proceduri de contestare

 
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: -Nr de telefon: -Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Eventualele contestatii se pot depune conform prevederilor Legii nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de
atribuire a contractelor de achizitie publica.

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Biroul Legislatie, Contracte, Avize de Legalitate si Legile Proprietatii 
Adresa: B - dul Tomis, Nr. 51; Localitate: Constanta; Cod Postal: 900725; Tara: Romania; Codul NUTS: RO223 Constanţa; Adresa de e-
mail: -Nr de telefon: -Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.primaria-constanta.ro; 
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