
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

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
COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU 
Cod de identificare fiscala: 4515328; Adresa: Strada: STR. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 42; Localitate: Mihail Kogalniceanu; Cod Postal:
907195; Tara: Romania; Codul NUTS: RO223 Constanta; Adresa de e-mail: primaria_m_k_cta@yahoo.com; Nr de telefon: +40 241258156;
Fax: +40 241258156; Persoana de contact: Ancuta Daniela Belu; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.mk-primaria.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 14
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:
Proiectare si executie „Renovare integrata a corpurilor de cladire C1 si C2 - Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta”
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4515328/2022/7

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Lucrari
Proiectare si executare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Obiectul contractului il constituie Proiectare si executie „Renovare integrata a corpurilor de cladire C1 si C2 - Liceul Teoretic
Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si prezenta documentatie de atribuire.
Valoarea estimata a achizitiei este de 15.274.560,99 lei fara T.V.A astfel:
•   Proiect tehnic si detalii de executie – 381.000,00 lei fara T.V.A.;
•   Asistenta tehnica din partea proiectantului – 71.589,83 lei fara T.V.A.
 
TOTAL PROIECTARE: 452.589,83 lei fara T.V.A.
 
•   Constructii si instalatii – 12.200.335.01 lei fara T.V.A.;
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•   Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale – 192.511,77 lei fara T.V.A.;
•   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj – 1.925.117,68 lei fara T.V.A.;
•   Dotari – elevator cu senile personae cu dizabilitati: 50.000,00 lei fara T.V.A.;
•   Organizare de santier – 434.006,70 lei fara T.V.A.;
•   Probe tehnologice si teste: 20.000,00 lei fara T.V.A.
 
TOTAL EXECUTIE: 14.821.971,16 lei fara T.V.A.
 
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor
Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).
 
Termen de proiectare: 2 luni
Termen de executie: 24 luni.
Termenul de garantie acordat lucrarilor: 60 luni.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 15274560,99 ; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 152745,60 RON

 
Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 152745,60 RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
Coduri CPV secundare:

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu”, comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectare si executie „Renovare integrata a corpurilor de cladire C1 si C2 - Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta”

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

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 40%
Punctaj maxim factor: 40

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.

Termen predare proiect tehnic Termen predare proiect tehnic 15%
Punctaj maxim factor: 15
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II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 26; Durata in zile : -

Algoritm de calcul: a) pentru cea mai mica durata de predare a documentatie tehnice - Proiect tehnic se acorda
15 puncte;
b) pentru alta durata decat cea prevazuta la pct. a –Dn, punctajul se acorda astfel: punctaj Dn = ( Dmin/Dn) x
punctaj maxim alocat.

Durata maxima de predare a proiectului este de 2 luni. Durata de predare va fi exprimata in luni calendaristice.
Durata de predare mai mica de 1 luna  nu va fi punctata suplimentar.
Termenul de predare a documentatiei nu include termenul de emitere a avizelor.

Termen garantie lucrare Termen garantie lucrare 10%
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: a) pentru cea mai mare durata de garantie a lucrarii se acorda 10 puncte;
b) pentru alta durata decat cea prevazuta la pct. a –Dn, punctajul se acorda astfel: punctaj Dn = ( Dn/Dmax) x
punctaj maxim alocat.

Durata minima de garantie este de 60 luni. Durata de garantie va fi exprimata in luni calendaristice. Durata de
garantie mai mare de 120 de luni nu va fi punctata suplimentar.

Timp de mobilizare pentru
interventie in cazul unor defectiuni
pe perioada de garantie acordata
lucrarii

Timp de mobilizare pentru
interventie in cazul unor defectiuni
pe perioada de garantie acordata
lucrarii

10%
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Timp de mobilizare pentru interventie in cazul unor defectiuni pe perioada de garantie
acordata lucrarii se va exprima in zile. Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai mic timp se va acorda
punctajul maxim alocat de 10 puncte; b) Pentru celalalte oferte punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel:
T(n) = (Timpul minim ofertat / Timp n) x punctaj maxim alocat.

Timpul de mobilizare pentru interventie va fi exprimat in zile. Ofertantul va prezenta, in cadrul unui capitol
distinct din propunerea tehnica, un plan propriu de interventie in care va justifica timpul de mobilizare pentru
interventia in solutionarea defectiunilor intervenite in perioada de garantie a lucrarilor. Timpul de mobilizare
pentru interventie reprezinta perioada cuprinsa intre ziua in care Executantul primeste notificarea beneficiarului
privind defectiunile si ziua propriu-zisa cand demareaza interventia pentru remedierea defectiunilor.
Timpul maxim acceptate este de 10 zile. Timpul ofertat mai mic de 1 zi nu va fi punctat suplimentar.

Experienta personalului cheie Experienta personalului cheie 20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: 4.1 PROIECTARE: 15 PUNCTE
Algoritm de calcul:
a) Sef proiect – inginer constructii civile/arhitect: maxim 5 puncte

b) Echipa de proiectare – arhitect:  maxim 2 puncte

c) Echipa de proiectare– inginer structurist: maxim 2 puncte

d) Echipa de proiectare– inginer instalatii electrice autorizat ANRE: maxim 2 puncte

e) Echipa de proiectare– inginer instalatii termice: maxim 2 puncte

f) Echipa de proiectare– inginer instalatii sanitare: maxim 2 puncte

4.2. EXECUTIE: 5 PUNCTE
Algoritm de calcul:

a) Manager de proiect– inginer cu studii tehnice si diploma de manager de proiect: maxim 3 puncte

b) Sef santier– inginer constructii civile: maxim 2 puncte

Detalierea completa a algoritmului de calcul se regaseste in documentul "Anunt de participare simplificat",
parte a documentatiei de atribuire.

Masuri pentru prevenirea degajarii
prafului

Masuri pentru prevenirea degajarii
prafului 5%

Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Pentru prezentarea masurilor de prevenire a degajarii prafului constituite cu perdele de apa
se acorda  5 puncte
Pentru prezentarea masurilor de prevenire a degajarii prafului constituite cu plase de captare se acorda 1 punct
Ofertantul va prezenta, in cadrul unui capitol distinct din propunerea tehnica, o detaliere a masurilor de
prevenire a dagajarii prafului.
Nota:
Neprezentarea modalitatii de degajare a prafului va conduce la inadmisibilitatea ofertei.
!!!
Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj se va realiza tot in format electronic prin transmiterea
unei solicitari de reofertare a pretului la sectiunea – intrebari- din partea autoritatii contractante, la care
operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SEAP)

Punctaj maxim total: 100
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Contractul se reinnoieste: Nu

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: Da
Identificarea proiectului: PNRR/2022/C5/2/B.1/1
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: -

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Ajustarea se va face conform prevederilor legislative in vigoare pe perioada de
implementare a proiectului.  La data publicarii prezentei proceduri, ajustarea pretului este reglementatea de  ORDONANTA DE
URGENTA Nr.64 privind ajustarea preturilor si  a valorii  devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile, utilizandu-se urmatoarea formula, cu respectarea prevederilor art. 17, alin (8) punctul a.1).
 
Formula de ajustare a pretului se regaseste la cap. II.3.1) Ajustarea prețului contractului din Anuntul de participare simplificat, parte
a documentatiei de atribuire.

 

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: 
1.   Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.
98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE în conformitate cu  art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor sunt:
-   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
-   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.
-   cazierul judiciar valabil 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, valabil la momentul prezentarii;
-   cazier fiscal al operatorului economic;
-   după caz, documente prin care se demonstrează 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;
-   alte documente edificatoare, după caz.
 
Detalierea completa a Situatiei personale a candidatului sau ofertantului se regaseste in  Anuntul de participare simplificat, parte a
documentatiei de atribuire.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerința nr.1.
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Operatorul
economic trebuie sa aibe in obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului prezentului contract.
În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie demonstreze indeplinirea cerintei pentru
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partea de contract pe care o va implementa.
 Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul
unui DUAE distinct.
 
Modalitatea de îndeplinire:
Se  va  completa  DUAE  de  către  operatorii  economici  participanți  la  procedura  de  atribuire  a  contractului  de  achiziție
publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind
capacitatea de exercitare a activității profesionale.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba
română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Din Certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie să rezulte obiectul de activitate al respectivului Operator economic,
structura actionariatului si reprezentantii legali.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator sau din documentul echivalent.
Certificatul ONRC sau, pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, trebuie sa contina informatii
reale/valabile la momentul prezentarii acestuia.
In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea cerintei se demonstreaza
pentru partea de contract pe care o realizeaza fiecare membru al asocierii.
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.
 
Cerința nr.2.
Pentru implementarea tuturor operațiunilor aferente obiectivului, ofertanții trebuie să dețină următoarele autorizări / atestate
/certificări, în conformitate cu reglementările legale aplicabile, astfel:
- Atestatul eliberat de A.N.R.E. de tip B, conform Ordinului A.N.R.E nr. 134/2021, pentru atestarea operatorilor economici care
proiectează instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane,
la tensiunea nominală de 0,4 kV, valabil la momentul prezentării acestuia, pentru serviciile de proiectare lucrării;
- Atestatul eliberat de A.N.R.E. grupa 4 – lucrari pentru joasa tensiune, pentru atestarea operatorilor economici care execută şi
verifică instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la
tensiunea nominală de 0,4 kV, valabil la momentul prezentării acestuia, pentru execuția lucrării;
- Certificat de atestare pentru activitatea de proiectare sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu,
emis de Inspectoratul General pentru Situaţiile de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în baza prevederilor art. 1 alin
(2) lit. d din Metodologia aprobată prin Ordinul 87/06.04.2010 publicat în Monitorul Oficial nr. 238/2010, valabil la momentul
prezentării acestuia;
- Certificat de atestare pentru activitatea de execuție sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, emis
de Inspectoratul General pentru Situațiile de Urgență din cadrul Ministerului Administrației și Internelor în baza prevederilor art. 1
alin (2) lit. b din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor aprobată
prin Ordinul 87/06.04.2010 publicat în Monitorul Oficial nr. 238/2010, valabil la momentul prezentării acestuia;
- Autorizație pentru activitatea de proiectare sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor, emisă de Inspectoratul General
pentru Situaţiile de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în baza prevederilor art. 1 alin (2) lit. c din Metodologia
aprobată prin Ordinul 87/06.04.2010 publicat în Monitorul Oficial nr. 238/2010, valabil la momentul prezentării acestuia;
- Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor, emisă de
Inspectoratul General pentru Situațiile de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în baza prevederilor art. 1 alin (2) lit. d)
din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor aprobată prin Ordinul
87/06.04.2010 publicat în Monitorul Oficial nr. 238/2010, valabil la momentul prezentării acestuia.
Modalitate de îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei lor.
-  Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate,  la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
Documentele solicitate se vor prezenta in limba romana / limba in care au fost emise, insotite de traducerea autorizata in limba
romana.
Persoanele juridice straine vor prezenta aceste autorizatii sau echivalente. Detalierea completa a Capacitatii de exercitare a activitatii
profesionalese regaseste in  Anuntul de participare simplificat, parte a documentatiei de atribuire.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Specificati cifra de afaceri medie anuala
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Informatii privind cifra medie de afaceri anuala, ce vizeaza activitatea din ultimele 3 exercitii financiare
Cerinta: Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie sa dovedeasca o medie a cifrei de
afaceri globala – anuală in ultimele 3 (trei) exercitii financiare incheiate pentru care exista raportari (2019, 2020, 2021) de cel putin
30.549.121,98 RON
Modalitatea de indeplinire: 
Ca dovada preliminara pentru verificarea situatiei economice si financiare, Operatorii Economici (Ofertant, membru al unei Asocieri)
trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata de Formularul DUAE. Se
va completa si depune in SEAP Formularul DUAE.
NOTA: Informatiile privind cifra de afaceri medie anuala vor fi prezentate in moneda procedurii [RON]. Pentru echivalenta monetara
se va utiliza cursul de schimb mediu valabil pentru fiecare an in parte publicat de BNR.
JUSTIFICARE: Cifra de afaceri este un indicator financiar relevant intrucat reprezinta, in esenta, suma veniturilor produselor livrate, a
serviciilor prestate sau lucrarilor executate, ceea ce reflecta, intr-o buna masura, nivelul de activitate al operatorului economic.
Impunerea unui anumit nivel minim al cifrei de afaceri este un element de ”siguranta” pe care entitatea contractanta il poate utiliza
pentru a diminua riscul de a intra intr-o relatie contractuala cu un operator economic ale carui activitati anterioare, daca sunt la un
nivel prea scazut, nu confera certitudinea ca are capacitatea financiara (si, eventual, administrativa) de a-si indeplini obligatiile
aferente contractului care urmeaza sa fie atribuit. Precizam ca nivelul minim propus pentru cifra de afaceri, de 30.549.121,98 RON,
drept cerinta minima de calificare, se situeaza in limita impusa prin dispozitiile art.  175 alin. (2) lit.  a) din Legea nr. 98/2016,
respectandu-se astfel principiul proportionalitatii.
Entitatea contractanta a stabilit prezentarea documentelor sus mentionate, pentru a avea o imagine generala asupra situatiei
economice si financiare a candidatilor.
 
 - Înainte de atribuirea contractului entitatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc documentele suport care
probează cele declarate în DUAE.
Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita:
1. Bilanturi contabile pentru cel mult ultimele 3 exercitii financare disponibile (2019, 2020, 2021) sau situatii financiare (extrase ale
bilanturilor contabile – contul de profit/pierdere) din care sa rezulte cifrele de afaceri;
2. Orice alt document justificativ (suport) relevant pentru demonstrarea cerintei de calificare, daca pentru motive obiective si
justificate, Ofertantul (Ofertantul individual, fiecare membru al unei Asocieri) nu este in masura sa furnizeze documentele prezentate
la pct. 1.;
3. In cazul Ofertantilor (ofertant individual, membru al unei asocieri), persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in
limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Alte cerinte economice sau financiare
Cash flow
Ofertantul clasat pe locul I trebuie sa demonstreze ca la momentul solicitari documentelor suport DUAE va avea acces sau are
disponibile resurse reale, negrevate de datorii, depozite bancare, linii de credit confirmate de bănci ori alte resurse financiare, în
original, suficiente pentru a realiza un cash flow de executie a lucrarii de minim 1.235.164 lei fara TVA, suficient pentru desfasurarea
activitatilor, suma care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de 2 luni de la data semnarii acestuia
cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
În cazul unei asocieri, cerinţa poate fi îndeplinită prin cumul.
Formula de calcul: Ve x n/Dc = cash-flow:
Ve — valoarea estimata a lucrarilor aferente contractului (capitolul 4+capitolul 5.1+ capitolul 6.2);
n — perioada pt care se solicita cash flow (2luni);
Dc — durata de executie a lucrarilor aferente contractului.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

 
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 lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Cerința nr. 1 - Componenta execuție
 
Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor în valoare cumulată
de cel puțin 14.751.971,16 lei, fără TVA, la nivelul a maximum 2 contracte.
 
Prin lucrări similare se înțelege: lucrări de construire / modernizare / extindere clădiri cuprinse cel puțin în categoria de importanță
C, sau categorii superioare acesteia conform prevederilor H.G. nr.766/1997 actualizat, excluzand constructiile agro-industriale,
industriale si obiectivele ce nu sunt destinate colectivitatilor umane. (Obiectivele destinate colectivitatilor umane sunt: imobile
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rezidentiale colective, institurii de invatamant, spitale, sali pentru desfasurarea activitatilor sportive, sedii autoritati publice).
Modalitatea de indeplinire: 
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
- contractele declarate în fisierul DUAE;
- procesele-verbale de recepție finală / de recepție la terminarea lucrărilor / 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.
 
 Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractului /
contractelor prezentat / prezentate drept experienta similara.
În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Se solicita tuturor
ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte si Acordul de asociere, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate,
la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezentat în limba de origine si în traducere autorizata.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertantul trebuie să fi prestat în ultimii 3 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor, servicii similare a căror valoare
cumulată să fie cel puțin egală cu 381.000,00 lei, fara TVA., la nivelul a maximum 3 contracte.
 
Prin servicii similare se înțelege: servicii de proiectare (faza SF, DALI sau PT) pentru lucrări de construire / modernizare / extindere
clădiri cuprinse cel puțin în categoria de importanță C, sau categorii superioare acesteia conform prevederilor H.G. nr.766/1997
actualizat, excluzand constructiile agro-industriale, industriale si obiectivele ce nu sunt destinate colectivitatilor umane. (Obiectivele
destinate colectivitatilor umane sunt: imobile rezidentiale colective, institurii  de invatamant, spitale, sali  pentru desfasurarea
activitatilor sportive, sedii autoritati publice).
Modalitatea de indeplinire: 
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 serviciile de proiectare
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative constand in
certificari si documente constatatoare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara se vor solicita de catre
autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Respectivele certificari vor trebui sa indice:
a. obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei
privind experienta similara,
b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,
c. valoarea in lei fara T.V.A,
d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul
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e. locul prestarii serviciilor
f. sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit;
 
Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat).
Ca si conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand certificari de buna
prestatie, vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de
forta probanta.
Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci
ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna prestatie
depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini solicitarile din Instructiuni pentru Ofertanti.
Nota 3: Mentiune: In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta-institutie publica a fost
subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul
economic care avand calitatea de executant in contractul de achizitie publica a subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel,
documentele reprezentand certificari de buna prestatie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta-institutie
publica, aceasta fiind beneficiarul serviciilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de prestatorul initial.
Ratiunea acestei mentiuni are la baza prevederile art 218 alin 4 din Legea 98/2016.
Nota 4: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine
vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere
autorizata în limba româna.
Nota 5: Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta moneda decat lei, data la care se va calcula echivalenta leu/valuta: -
conform curs B.N.R din data publicarii anuntului de participare simplificat.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Proportia de subcontractare
Se vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.
Modalitatea de indeplinire: 
Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale
subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.
DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea
anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr. 3). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor
completa la rândul lor un DUAE separat,  incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel  cum acestea sunt
menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care
se bazează ofertantul.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării
neîncadrării în motivele de excludere.
Operatorul  economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind
capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia
și prezentarea unui alt subcontractant.
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic susținută în conformitate cu art. 182  din Legea nr. 98/2016 este
detaliata in Anuntul de participare simplificat, parte a documentatiei de atribuire.

 
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:
Ofertantul va constitui garanția de participare în cuantum de 152.745,60 lei.
Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie prin:
a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat;
(ii) asigurari de garantii emise:
– fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene
si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;
– fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
Perioada de valabilitate a garanției de participare va fi cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 12 luni la data
limita de depunere a ofertei stabilită prin anunțul de participare publicat în SEAP.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28.11.2022 10:53 Pagina 8



Detalierea completa a garantiei de participare regaseste in documentul "Instructiuni catre ofertanti", parte a documentatiei de
atribuire.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10% din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu
prevederile art. 40 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv ale art. 46 din Anexa la H.G. nr. 394/2016.  
Garanţia  de  bună  execuţie  se  constituie  în  termen  de  5  zile  lucrătoare  de  la  data  semnării  contractului  de  achiziţie
publică/contractului subsecvent. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție  trebuie să acopere perioada de timp de la
semnarea contractului până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.
Detalierea completa a garantiei de buna executie regaseste in documentul "Instructiuni catre ofertanti", parte a documentatiei de
atribuire.

 
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)   Hotărârea de Guvern 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
e)   Hotărârea de Guvern nr. 866 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
f)   Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.
g)   Hotararea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
h)   Hotararea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
cu modificarile si completarile ulterioare
i)    Hotararea de Guvern nr.  1072/2003 privind avizarea de catre Inspectia de Stat in Constructii  a documentatiilor tehnico-
economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice
j)   Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si
in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare
k)   Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului
l)   Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă
m)   Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
n)   Hotararea de Guvern nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente,
instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
o)   Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.  863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii"
p)   Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/ 2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente,
cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
q)   Hotararea de Guvern 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora
r)   Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu
s)   HG 907/2016

 
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:
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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
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

 
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.2.4 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
12 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a înțeles corect cerințele din Caietul de Sarcini și ca metodologia propusă
este corespunzătoare pentru obținerea asigurării  calității  Lucrărilor.  De asemenea,  Propunerea Tehnica trebuie sa convingă
Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire Ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente, precum si de expertiza
necesara pentru a asigura execuția lucrărilor contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale naționale in vigoare.
Ofertantul are obligatia de a prezenta, la inceputul Propunerii tehnice, a unui OPIS cu aceeasi ordine si numerotare cu cerintele de
mai jos si apoi raspunsurile aferente si de a numerota fiecare pagina a Propunerii tehnice.
Dacă, de la data elaborării SF-ului/caietelor de sarcini și până la data elaborării ofertelor au apărut normative tehnice care modifică
condițiile tehnice de calitate privind lucrările de construcție aplicabile proiectului (în raport cu cele din proiect), acestea prevalează,
ofertanții fiind obligați să le prezinte în propunerea tehnică și să le respecte in totalitate. Nu se acceptă propuneri tehnice care să
conține normative abrogate. Propunerea tehnică trebuie să reflecte cunoștințele tehnice ale ofertantului și asumarea de către acesta
a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în proiectul tehnic, legislația și normativele tehnice in vigoare. Nu se acceptă completarea
/ corectarea ulterioară a normativelor tehnice.
Propunerea tehnica a Ofertantului trebuie sa includă informații și detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei potrivit
factorilor de evaluare adoptați.
Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului față de cerințele prezentate in documentația de atribuire.
În cazul in care oferta tehnica nu respecta toate cerințele prevăzute in documentația de atribuire și nu reflectă asumarea de către
Ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta are dreptul de a o respinge,
conform prevederilor Legii 98/2016.
Pentru prezentarea Propunerii Tehnice, ofertanții trebuie sa utilizeze formularul inclus in modelele de formulare din Documentația
de Atribuire – Formularul Propunerea Tehnica a Ofertantului trebuie sa includă, fără a se limita, următoarele:
1) Rezumatul Propunerii Tehnice;
2) Metodologia propusa pentru prestarea serviciilor de proiectare, datele de intrare si datele de ieșire pentru activitățile din cadrul
Contractului.
3) Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului
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4) Personalul propus pentru realizarea serviciilor de proiectare și managementul realizării serviciilor. In cadrul propunerii tehnice,
ofertantul  va prezenta atat expertii  cheie cat si  experti  secundari  (non-cheie )si  modul de asigurare a acestora (contract de
munca/extras revisal sau Contract de colaborare/angajament de participare semnat si Declaratie de disponibilitate).
 Personalul cheie propus va fi nominalizat si se va prezenta CV semnat olograf si documente relevante (certificate, atestate, diplome)
pentru fiecare membru al echipei de proiectare, conform cerintelor din documentatia de atribuire. Ofertantul va prezenta in cadrul
fiecarui CV o anexa din care trebuie sa reiasa nivelul de experienta pentru fiecare persoana nominalizata pentru a se putea calcula
punctajul si recomantari/confirmari/certificari/procese verbale de receptie de la beneficiarii serviciilor prezentate in anexa sau alte
documente care atesta experienta acestora.
Pe langa personalul specializat solicitat, pot fi pusi la dispozitie si alti experti pe care Ofertantul ii  considera necesari pentru
atingerea scopului contractului.
5) Metodologia de executare a lucrărilor, aplicată la lucrare, cu descrierea modului in care Ofertantul intenționează să execute toate
activitățile solicitate prin Documentația de Atribuire astfel încât sa fie asigurate condițiile ca lucrările sa fie realizate la parametrii
calitativi solicitați și să fie finalizate in termenul limită solicitat, prezentând cel puțin următoarele informații: abordarea generala si
coordonarea activităților, detalierea modului de execuție a principalelor activități care fac obiectul contractului, detalierea lucrărilor
pregătitoare și de organizare a Șantierului pe tot parcursul execuției, structura organizatorica a personalului implicat in realizarea
contractului (inclusiv subcontractorii, daca este cazul), responsabilitățile personalului implicat in coordonarea execuției si controlul
calității lucrărilor executate, adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării și prezentarea metodologiilor de
execuție a unor lucrări speciale sau in condiții climatice nefavorabile, si orice alte informații considerate relevante in acest scop
conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică. Ofertanții vor prezenta procedurile tehnice de execuție care descriu exclusiv
toate lucrările  privind realizarea acestui  obiectiv  (nu se accepta proceduri  tehnice întocmite la  modul  general;  prezentarea
procedurilor tehnice la modul general atrage neconformitatea ofertei).
6) Planul de management al calității aplicat la lucrare, cu descrierea tuturor procedurilor care vor fi utilizate de Ofertant pentru
asigurarea/ controlul calității activităților desfășurate pe parcursul implementării contractului (de exemplu: in fazele premergătoare
execuției, in toate stadiile punerii in opera, pentru verificarea lucrărilor executate și recepția lucrărilor finalizate, in perioada de
notificare a defecțiunilor, etc.),  responsabilitățile și resursele pentru execuția/ gestionarea/ controlul calității,  etc. ,  completat
conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică. Se vor prezenta inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului
calității. De asemenea se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele în vederea verificării
nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.
7) Graficul general propus de realizare a investiției publice, și care prezintă toate informațiile necesare înțelegerii modului in care
Ofertantul intenționează sa deruleze execuția Lucrărilor, incluzând aspecte privind: activitățile principale și subactivitățile acestora,
succesiunea și duratele activităților, perioadele de desfășurare a activităților si punctele de reper relevante, drumul critic, resursele
alocate (personal, utilaje, etc.), rezervele de timp pentru situații neprevăzute, perioadele cu restricții in execuția unor activități, și
orice alte informații relevante in acest scop;
Graficul general propus de realizare a investiției publice, va conține minim următoarelor documente /informații:
-   Structura WBS (WorkBreakdownStructure) – Structura De Dezvoltare Ierarhica privind activitățile proiectului.
-   Graficul Gantt al lucrării, realizat in baza structurii WBS, cu evidențierea relației dintre activitățile proiectului. Pe activitățile
proiectului privind execuția lucrărilor, din Graficul Gantt se vor evidenția: cantitățile de lucrări/echipamente cu unitatea de măsura
pentru cantitatea de lucrări prevăzută precum si cantitatea de manopera alocata pe fiecare activitate.
-   Prezentarea drumului critic al proiectului, in baza graficului Gantt. Drumul critic se va prezenta ca o diagrama separată in
concordanță cu graficul Gantt, care să conțină doar activitățile care fac parte din drumul critic al proiectului.
-   Prezentarea diagramei PERT a proiectului, in baza graficului Gantt. Diagrama Pert va trebui sa prezinte pentru fiecare activitate
următoarele informații: cel mai devreme moment de start, cel mai târziu moment de start, cel mai devreme moment de finalizare,
cel mai târziu moment de finalizare, durata activității si marja. Eșalonarea diagramei Pert se va realiza la nivel de zile ( ziua 1=1, ziua
2=2, ziua 3=3....... ziua n=n). De asemenea durata și marja se vor exprima in zile (calendaristice sau lucrătoare) curba S de progres
lunar si cumulativ.
-   Prezentarea alocării financiare pe activitățile proiectului din graficul Gantt, corelat cu cantitățile de lucrări.
Toate diagrame solicitate, vor purta denumirile menționate in descrierea acestora la punctele mai sus menționate și o legenda a
diagramei, iar in opisul care va însoți oferta tehnica se va menționa in clar pagina/paginile la care se regăsește fiecare diagrama
solicitata.
-   Denumirea activităților și subactivităților aferente, durata acestora, cu evidențierea punctelor cheie (jaloanele) în execuția
contractului;
-         Pe baza graficului GANTT elaborat, se va prezenta si analiza drumul critic prin metoda CPM, la nivel de activitati principale din
cadrul categoriilor de lucrari și activitățile incluse în acesta.
Graficul Gantt de proiectare si executie a lucrarilor va fi realizat intr-un program specializat si nu va contine valori.
La întocmirea graficului de executie se va avea în vedere ca durata de executie a obiectivului de investitie sa fie de maxim 24 luni si
durata serviciilor de proiectare sa fie de maxim 2 luni. Asistenta din partea proiectantului se va acorda pe intreaga perioada de
executie a lucrarilor.
Capitolul va fi completat conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică.
8) Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor (in corelare cu informațiile solicitate in secțiunile de
mai sus);
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In cadrul propunerii tehnice,  ofertantul va prezenta atat expertii cheie cat si experti secundari (non-cheie )si modul de asigurare a
acestora  (contract  de  munca/extras  revisal  sau Contract  de  colaborare/angajament  de participare  semnat  si  Declaratie  de
disponibilitate).
 Personalul cheie propus va fi nominalizat si se va prezenta CV semnat olograf si documente relevante (certificate, atestate, diplome)
pentru fiecare persoana cu functie de decizie pentru executia lucrarilor, conform cerintelor din documentatia de atribuire. Ofertantul
va prezenta in cadrul fiecarui CV o anexa din care trebuie sa reiasa nivelul de experienta pentru fiecare persoana nominalizata
pentru a se putea calcula punctajul si recomantari/confirmari/certificari/procese verbale de receptie de la beneficiarii lucrarilor
prezentate in anexa sau alte documente care atesta experienta acestora.
 
Pe langa expertii cheie solicitati (Manager de proiect si Sef de santier), Ofertantul va asigura si expertii secundari:
•   Responsabil tehnici cu executia – autorizat constructii civile;
•            Responsabil tehnici cu executia – autorizat instalatii electrice;
•            Responsabil tehnici cu executia – autorizat instalatii instalatii termice si sanitare;
•   Responsabil SSM;
•   Responsabil CQ;
•   Persoană desemnată cu acordarea primului ajutor şi a evacuării personalului din şantier în caz de SU - numit prin decizie internă
Pentru expertii  secundari,  Ofertantul va prezenta CV-uri semnate și datate, certificări/atestate/diplome, forma de colaborare
(contract de munca/extras revisal sau Contract de colaborare/angajament de participare semnat si Declaratie de disponibilitate).
Pe langa personalul specializat solicitat, pot fi pusi la dispozitie si alti experti pe care Ofertantul ii  considera necesari pentru
atingerea scopului contractului.
9) Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activităților contractului (incluzând detalii privind utilajele și echipamentele ce vor fi
utilizate pentru execuția lucrărilor și numărul acestora, Capitolul va fi completat conform solicitărilor din modelul de Propunere
Tehnică.
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de
sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul
Contractului.
Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului și să îndeplinească
toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare,
indiferent de forma de acces la infarstructura necesară pentru realizarea activităților în Contract.
Numărul de echipamente, utilaje şi personal calificat se va stabili de către Executant, astfel încât să se asigure desfăşurarea optimă a
lucrărilor în termenul stabilit, conform contractului şi graficelor de execuţie.
10) Măsurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce
derivă din îndeplinirea obiectului Contractului . Capitolul va fi completat conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică.
Se vor respecta reglementarile privind domeniul mediului, social, securitatii si Sanatatii in munca pe toata durata de indeplinire a
contractului de lucrari, conform art. 51 alin (1) din Legea 98/2016 (Formular nr. 5.1) si reglementarile privind respectarea aplicarii
principiului DNSH (Do no significant harm) - (Formular nr. 5.2).
In cadrul proiectului s-au prevazut  solutii tehnologice de realizare a lucrarilor ,care au avut in vedere reducerea impactului negativ
asupra mediului .
In timpul executiei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri pentru protectia calitatii aerului si a climei:
-   masuri pentru prevenirea degajarii prafului, dupa caz, prin stropirea cu apa a prafului   rezultat, protejarea echipamentelor din
zona de desfacere, prin acoperire, instalare bariera de protectie;
-   deseurile identificate si colectate selectiv vor fi valorificate sau eliminate, conform prevederilor;
-   restrictionarea lucrului la desfaceri cand bate vantul spre zonele invecinate locuite.
In urma realizarii lucrarilor de amenajare ,nu se folosesc tehnologii ce pot produce poluarea apelor de suprafata invecinate.
      Gestionarea deseurilor rezultate din constructii si demontari intra in sarcina constructorului.
Executantul va asigura gestionarea deseurilor rezultate fara a afecta apa, solul, plantele sau animalele, fara sa cauzeze probleme prin
zgomot sau mirosuri, fara sa produca efecte adverse regiunilor invecinate sau locurilor de interes public.
In timpul executiei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri in vederea diminuarii poluarii solului si a apelor subterane prin mal,
noroi, betoane procesate, pierderi de lubrifianti si/sau combustibil prin mentinerea camioanelor si utilajelor de lucru curate in timp
ce lucreaza in afara localitatii, curatarea (spalarea) camioanelor inainte de iesirea din zonele de incarcare/descarcare, reprimarea
oricarei pierderi din camioane in timpul transportului prin acoperire, curatirea amplasamentului la sfarsitul zilei de lucru.
11) Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al
relațiilor de muncă ce deriva din îndeplinirea obiectului Contractului sau alte prevederi legale (incluzând informații privind masurile
prevăzute pentru siguranța și sănătatea in munca, asigurarea condițiilor de munca și odihna, masuri pentru perioadele climatice
nefavorabile etc.)  Capitolul va fi completat conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică.
12) Măsuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor in perioada de garanție acordată. Capitolul va fi completat conform
solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică.
13) Se vor prezenta detaliat serviciile / lucrarile / ce vor fi prestate / executate / furnizate de subcontractanti.
Ofertantii pot utiliza subcontractanti, urmand sa-i numeasca in Propunerea tehnica si sa detalieze partea/partile ce va fi/vor fi
realizate de subcontractanti.  In acest caz, Propunerea tehnica trebuie insotita de o Declaratie emisa de ofertant cu privire la
partea/partile din contract pe care ofertantul intentioneaza sa le subcontracteze (inclusiv nominalizarea subcontractantilor) si Acord
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de subcontractare (Formularul nr. 3).
Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice Angajamentul de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției
de  începere  lucrări  fără  acceptul  autorității  contractante,  către  operatori  economici  care  nu  au  fost  nominalizați  ca  fiind
subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu
cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la
H.G. nr. 394/2016, document ce va fi semnat olograf ori cu semnătură electronică
14) In vederea evitării majorarii valorii de investiție generata de modificarea sau completarea documentației tehnice, clarificările ce
vizează documentația tehnica sunt posibile doar in cadrul procedurii de achiziție conform legii. Orice clarificare sau solicitare
ulterioară in legătura cu obiectivul de investiții nu este permisa. Avand in vedere ca obiectul achizitiei presupune proiectare si
executie, niciuna dintre partile ofertante nu poate solicita ulterior semnarii contractului, modificari ale documentatiei tehnice ce
presupun costuri suplimentare.
In acest sens, ofertantii  vor anexa la propunerea tehnica o Declaratie pe propria raspundere prin care isi  asuma in totalitate
prevederile documentatiei tehnice ce sta la baza prezentei proceduri.
15)  Anexe obligatorii la Propunerea Tehnică 
 
 
Detalierea completa a Modului de prezentare al propunerii tehnice se regaseste in documentele "instructiuni pentru ofertanti" si
"Caiet de sarcini".

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului de Propunere financiara- Formularul nr. 4
Lipsa formularului de oferta reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile
pe care le implica îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum si marja de profit.
Propunerea  financiara  va  îndeplini  toate  cerințele  solicitate  prin  caietul  de  sarcini  si  se  va  elabora  respectând  structura
centralizatoarelor conform HG 907/2016. Sumele astfel rezultate vor fi înscrise in devizul general elaborat conform HG 907/2016 si
se va prezenta ca parte integranta a ofertei financiare.
Propunerea financiara se va prezenta in RON (fără TVA). Propunerea financiara va conține următoarele formulare:
1.   Formularul de Oferta,  cu detalierea urmatoarelor valori:
A.   Proiectare:
-   Proiect tehnic si detalii de execuţie;
-   Asistenta tehnica din partea proiectantului;
B.   Execuţia de lucrări:
•   Constructii si instalatii
•   Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
•   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
•   Dotari – elevator cu senile personae cu dizabilitati
•   Organizare de santier
•   Probe tehnologice si teste
 
2.   Anexa 1 la formularul de oferta - conform model formulare
 
Se va mai detalia in cadrul centralizatorului si:
(1)   tariful mediu orar de manopera,
(2)   procentul ofertat pentru cheltuielile indirecte
(3)   procentul de profit estimat.
 
Listele finale de cantitati vor fi intocmite in conformitate cu HG 907/2016 si vor fi aprobate dupa elaborarea PT, DDE si caietele de
sarcini, inainte de emiterea ordinului de executie.
 
3.  Devizul  General  conf HG 907/2016,  Formularul  F1 -  centralizatorul  cheltuielilor  pe obiectiv,  Formularul  F2 centralizatorul
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări, Formularul F4 si Formularul F5;
4. Graficul valoric de realizare a investiției publice si Fluxul de numerar, si care prezinta toate informațiile necesare înțelegerii
modului in care Ofertantul va corela aspectele financiare cu execuția Lucrărilor,  incluzând aspecte privind: costurile aferente
activităților principale si sub activităților acestora, costurile estimate cu resursele alocate fiecărei activități (personal, utilaje, etc.),
eșalonarea in timp a costurilor (pe luni de contract), punctele de reper financiar privind solicitarea de plăti si încasările, si orice alte
informații considerate relevante in acest scop, Curba S;
5. O declarație pe proprie răspundere privind acceptarea in totalitate a clauzelor contractuale obligatorii.
6. Oferte de la furnizorii de utiaje si echipamente conform F4, F5 din care sa reiasa caracteristicile tehnice si pretul in lei fara TVA.
Eventualele propuneri de modificare la clauzele contractuale vor fi evidențiate separat într-o anexa la prezenta declarație;
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Actul, prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic in relația contractuala cu
Autoritatea Contractanta, îl  reprezintă Formularul de Oferta. Prețul ofertei din Formularul de Oferta trebuie sa acopere toate
costurile necesare realizării contractului supus prezentei proceduri.
Pentru prezentarea Propunerii Financiare, ofertanții trebuie sa utilizeze informatiile incluse in Documentația de Atribuire. Propunerea
Financiara trebuie prezentata într-un format care sa permită evaluarea acesteia. Toate fișierele care compun Propunerea Financiara
vor fi semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.
Prețul total al Ofertei, preluat din Propunerea Financiara se criptează la încărcarea informațiilor in SEAP.
Propunerea financiara trebuie sa se refere la întreg obiectul Contractului. Orice Propunere financiara care se refera numai la o parte
a caietului de sarcini nu va fi acceptata.
Contractul va fi semnat pentru toate activitățile descrise in Caietul de Sarcini si va avea ca referință prețul prezentat de Ofertant in
Propunerea Financiara, așa cum a fost agreat de Autoritatea Contractanta.
In cazul unei discrepante dintre prețul unitar si prețul total, prețul unitar va prevala.
Prețul unitar si prețul total al Ofertei trebuie sa fie exprimate in moneda specificata in FDA. Moneda pentru evaluarea Ofertelor este
moneda specificata in FDA
Preturile vor fi cotate fără TVA.
Pentru conversie dintr-o alta moneda, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca Naționala a României (www.bnr.ro)
valabil la data publicării Anunțului de Participare in SEAP. Valoarea ofertata este ferma si nu se poate modifica pe toata durata de
valabilitate a ofertei.
Ofertantul va include in cadrul Propunerii Financiare:
-   toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli, salarizarea plus sarcini, cheltuieli generale, profit, impozit pe
venit etc. si orice contribuții pentru executarea completa si in întregime a lucrărilor solicitate prin Documentația de Atribuire;
-   toate costurile cu testarea lucrărilor finalizate si punerea in funcțiune a acestora, întocmirea documentațiilor post-execuție,
întocmirea instrucțiunilor legate de exploatare;
-   costurile legate de protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural după
finalizarea lucrărilor.
In completarea Formularului de Propunere Financiara, Ofertantul trebuie sa tina cont de deducerile făcute in conformitate cu
prevederile legale, daca este cazul, precum si de toate celelalte cheltuieli necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale precum si a
cheltuielilor si a profitului sau.
Preturile cotate de Ofertant in Propunerea financiara se vor conforma cu cerințele specificate mai jos:
a)   Oferta de preț trebuie sa acopere toate lucrările solicitate in Caietul de Sarcini, așa cum sunt acestea descrise in Documentația
de Atribuire.
b)   Prețul care urmează a fi cotat in Formularul de Oferta trebuie sa fie preluat din Propunerea Financiara si trebuie sa fie prețul
total al Ofertei.
c)   Prețul total cotat in Propunerea Financiara trebuie sa fie stabilit de către Ofertant luând in considerare toate informațiile
furnizate in Documentația de Atribuire.
Oferta poate fi respinsa ca inacceptabila/ neconforma daca:
a)   Propunerea Financiara este prezentata cu un conținut si într-un format diferit de cel specificat in Documentația de Atribuire; sau
b)   In cazul in care prețul propus nu rezulta in mod clar din Propunerea Financiara; sau
c)   In cazul in care exista neconcordante intre Graficul valoric de realizare a investiției publice si Fluxul de numerar, din Propunerea
Financiara,  si  Graficul  general  de realizare a investiției  publice,  resursele utilizate si  metodologia de execuție,  prezentate in
Propunerea Tehnica.
Prețul total al Ofertei nu va fi transmis confidențial. Celelalte informații incluse in Propunerea Financiara nu vor fi considerate
confidențiale, cu excepția acelora care sunt in mod clar indicate de către Ofertant ca fiind confidențiale sau clasificate. Autoritatea
Contractanta își rezerva dreptul de a utiliza in procesul de evaluare toate celelalte informații financiare incluse in Oferta Financiara a
Ofertantului. Ofertantul consimte ca daca nu marchează in mod clar informațiile conținute de Propunerea Financiara care sunt
confidențiale sau clasificate, Autoritatea Contractanta are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informații
fără înștiințarea Ofertantului.
Nota 1: Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum si la
alte condiții financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publica.
Ofertantul va respecta cerințele impuse in documentația de atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare.
Nota 2: Ofertantul va elabora Propunerea Financiara astfel încât toate preturile ofertate sa fie exprimate in valori cu maxim 2 (doua)
zecimale.
Nota 3: Propunerea financiara trebuie sa se încadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de
achiziție publica.
Nota  4:  In  situația  in  care,  in  scopul  verificării  conformității  Propunerii  Financiare,  Autoritatea  Contractanta  solicita
clarificări/completări, atât solicitarea cat si răspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnătura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Nota 5: Erorile aritmetice vor fi corectate numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corecția acestor erori,
oferta sa va fi declarata neconforma.
Nota 6: Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a Propunerii Financiare in SEAP si incarcarea documentelor de
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fundamentare a valorii Propunerii Financiare in alta sectiune decat cea exclusiv dedicata de SEAP pentru aceasta operatiune atrage
dupa sine neinregistrarea lor ca ofertanti in sectiunea "Detalii procedura - Evaluare" si la imposibilitatea realizarii evaluarii ofertelor
acestora.
 
Nota  7:  Oferta  tehnica  si  financiara  se  va  intocmi  respectand documentatia  tehnica  DALI  (Memoriul  tehnic,  planse etc.)  in
conformitate cu indicatorii din Auditul Energetic si Expertiza tehnica si cu cerintele din documentatia de atribuire.
Nota 8: In vederea analizei pretului ofertei, in principal pentru eliminarea ofertelor subevaluate ofertantii vor prezenta principalele
materiale: confirmarea pretului unitar de la producatori sau furnizori valabila in perioada de elaborare a ofertei.
 
 
Detalierea completa a Modului de prezentare al propunerii financiare se regaseste in documentele "instructiuni pentru ofertanti" si
"Caiet de sarcini".

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Având în  vedere  prevederile  art.  217,  alin.  (6)  din  Legea  nr.  98/2016,  operatorul  economic  trebuie  să  elaboreze  oferta  în
conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în cuprinsul acesteia, informațiile din cadrul documentelor de
calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectuală.
Ofertanții au obligația de a transmite Formularul de Ofertă, respectiv actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința
de a se angaja din punct de vedere juridic în contractul de achiziție publică;
Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic, conform instrucțiunilor din prezentul
document, și doar prin încărcarea acestora în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic, cel târziu la data și ora
limită pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul de participare.
Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare
nici  o Ofertă întârziată sosită după termenul limită de depunere a Ofertelor,  după cum este acesta specificat în Anunțul de
participare corespunzător acestei proceduri - Secțiunea IV.2.2. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare.
Pentru transmiterea Ofertei în SEAP documentele care compun Oferta și DUAE vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă,
bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și încărcate în SEAP în
secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic. După înscrierea în procedură Ofertanții pot depune Oferta în SEAP în ecranul
de vizualizare al procedurii.
Documentele  care  compun Oferta  vor  fi  încărcate  în  secțiunile  special  dedicate  din  cadrul  sistemului  electronic  la  adresa
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pașilor descriși în Manualul de utilizare.
În cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP,
documentele respective se transmit către autoritatea contractantă în forma și utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate
[menționați modalitatea de comunicare], cu respectarea prevederilor privind regulile de comunicare și transmitere a datelor.
Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:
1)   Garanția de participare;
2)    DUAE (răspuns)  pentru toți  Operatorii  Economici  implicați  în  procedură (Ofertant  individual,  membru al  unei  Asocieri,
Subcontractant, Terț Susținător);
3)   Declaratia privind evitarea conflictului de interese;
4)   Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri];
5)   Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semneze
Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei Asocieri];
6)   Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a Ofertantului în
ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și  anexele acestuia constând în
documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în
care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul];
7)   Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei [dacă
este cazul];
8)   Propunerea Tehnică;
9)   Propunerea Financiară;
10)   Formularul de Ofertă.
În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează Oferta este altul decât persoana
desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o
Împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea, în original.
În  cazul  unei  Asocieri,  Împuternicirea  scrisă  din  partea  fiecărui  membru  al  Asocierii,  inclusiv  a  Liderului  pentru  aceeași
persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei
să implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire.
In cazul in care o Oferta comuna depusa in numele unei asocieri este declarata câstigatoare, operatorul economic va depune
Acordul de asociere in original, înainte de semnarea Contractului. Oferta comuna, prezentata de o asociere formata din doi sau mai
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multi Operatori economici ca asociati, va respecta cerintele prezentate in continuare:
Acordul de asociere trebuie sa prevada urmatoarele aspecte:
a. toti asociatii vor fi solidar raspunzatori pentru derularea contractului de achizitie publica;
b. unul dintre asociati, respectiv liderul asocierii, va fi desemnat ca autorizat sa preia responsabilitatile si sa primeasca instructiunile
de la AC pentru si in numele oricarui si tuturor membrilor asocierii;
c. se vor specifica cel putin activitatile ce urmeaza a fi efectuate de catre fiecare membru al Asocierii, precum si procentele ce
reprezinta partea de implicare a fiecarui asociat in Contract.
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. Orice amendament care se considera
necesar a fi  adus in legatura cu prezenta documentatie de atribuire se va face pana la data limita de depunere oferte prin
intermediul site-lui SEAP.
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 eliberate
de terti vor avea mentiunea „conform cu originalul”. 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.
Pentru a se evita aparitia unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanti se solicită operatorilor
economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagină a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor
de calificare si din cadrul celorlalte documente care însotesc oferta, astfel încât acestea sa poata fi identificate în mod facil.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire prin care se indică o anumită atestare/autorizare/certificare, origine,
sursă, productie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi
si interpreta ca fiind însotită de mentiunea „sau echivalent”.
Nu vor fi aceptate Oferte pentru produse/activitati si cantitati incomplete.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva
oferta.
La transmiterea Ofertei în SEAP, separarea informațiilor tehnice de cele financiare și încărcarea lor în rubricile special dedicate este
obligatorie.
Perioada de valabilitate a Ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 12 luni de la termenul-limită de primire a
Ofertelor, după cum este specificat acest termen în Anunțul de Participare, Secțiunea IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia
Ofertantul trebuie să își mențină oferta.
În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei,  Autoritatea contractantă poate solicita
Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a Ofertei, precum și, după caz, a garanției de participare.
În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.
 
Detalierea completa a Modului de prezentare a ofertei se regaseste in documentele "instructiuni pentru ofertanti" si "Caiet de
sarcini".

 

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

 
              Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SEAP la Secțiunea “Solicitare clarificare/Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar
raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea “Solicitare clarificare/Întrebari/Comunicari” din cadrul anunțului de participare
simplificat. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu
oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Solicitare clarificare/Întrebari”). DUAE va fi configurat de către
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autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici
care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la
întocmirea DUAE veți regăsi,  după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații  DUAE” – Ghid de completare DUAE.Operatorii
economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul
SEAP (Sectiunea “Solicitare clarificare/Întrebari/”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.
Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii,  respectiv
atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui
contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.
În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel:
i. departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă
din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici
ii. în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite iar operatorii
economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în care
contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.
 ”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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  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 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
-
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