
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
ORASUL OVIDIU 
Cod de identificare fiscala: 4301359; Adresa: Strada: Sanatatii, nr. 7; Localitate: Ovidiu; Cod Postal: 905900; Tara: Romania; Codul NUTS:
RO223 Constanta; Adresa de e-mail: proiecte.primariaovidiu@gmail.com; Nr de telefon: +40 241255340; Fax: +40 0241255341; Persoana
de contact: Anghelina Naziru; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.primariaovidiu.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
Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct,
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, 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 10
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:
Achiziția echipamentelor de transport in proiectul ”Diversificarea activităților de agrement in orașul Ovidiu” SMIS 156440”
LOT 1 – ambarcatiune de agrement tip ponton trimaran (1 buc)
LOT 2 -skijet-uri (2 buc) si peridoc dublu (1 buc)
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 2023.4301359.1 -PAAP POPAM

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
34522000-2 Ambarcatiuni sportive si de agrement (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              UAT Oras Ovidiu implementeaza conform contractului de finantare proiectul ”Diversificarea activităților de agrement in
orașul Ovidiu” SMIS 156440, Cod Proiect RO 21160822000119, finanțat prin Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime,
Obiectiv  specific:-  Promovarea creşterii  economice,  a  incluziunii  sociale,  a  creării  de locuri  de muncă şi  sprijinirea inserţiei
profesionale şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare care depind de pescuit şi de acvacultură,
inclusiv diversificarea activităţilor din domeniul pescuitului şi al altor sectoare din economia zonei, Măsura 2.1” Promovarea și
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valorificarea produselor și a activităților specific zonei”,  Obiectivul măsurii” Dezvoltarea durabilă a zonei pescărești prin asigurarea
condițiilor pentru creșterea bunăstării și a coeziunii sociale și de respectarea mediului”. Obiectivul general al proiectului vizeaza
diversificarea activitatilor de agrement in orasul Ovidiu prin achizitionarea unui numar de 3 ambarcatiuni de agrement destinate
turistilor si localnicilor amatori de pescuit sportiv ca forma de turism.
Se  doreste  incheierea  unui  Contract  de  achizitie  publica  de  furnizare  „Achiziția  echipamentelor  de  transport  in  proiectul
”Diversificarea activităților de agrement in orașul Ovidiu” SMIS 156440” :
LOT 1 – Achizitie echipament de transport in proiectul ”Diversificarea activităților de agrement in orașul Ovidiu” SMIS 156440 :
ambarcatiune de agrement tip ponton trimaran 12 pasageri (1 bucata)
LOT 2 -Achizitie echipamente  de transport in proiectul ”Diversificarea activităților de agrement in orașul Ovidiu” SMIS 156440 :
skijet-uri (2 bucati) si peridoc dublu (1 bucata)
Valoarea estimata a contractului este de 569.167,18 lei fara TVA, si este compusa din: lot 1 : achizitie echipament  de transport in
proiectul ”Diversificarea activităților de agrement in orașul Ovidiu” SMIS 156440 : ambarcatiune de agrement tip ponton trimaran (1
buc). Valoare estimată lot 1 lei fără TVA = 347.078,31  lei fara tva
lot 2: Achizitie echipamente  de transport in proiectul ”Diversificarea activităților de agrement in orașul Ovidiu” SMIS 156440 : skijet-
uri (2 buc), pret unitar skijet =96 452,85 lei fara tva, și  peridoc dublu pentru skijet-uri (1 buc)- pret unitar= 29.183,17 lei fara tva.
 Valoare estimată lot 2 lei fără TVA =222.088,87  lei fara tva.
 
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din
Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate
cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul de zile pana la care se pot
solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.
 Termenul limita in care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 4 zile inainte
de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare simplificat. Numarul de zile pana la care se pot solicita
clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 10 zile.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 569167,18 ; Moneda: RON

 
Alte valori:

 
Alte valori:

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Da
Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 2
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi-nu

 
II.2 Descriere

II.2.1 - Denumire lot
1 -  achizitie  echipament de transport  in  proiectul  ”Diversificarea activităților  de agrement in  orașul  Ovidiu”  SMIS 156440 :
ambarcatiune de agrement tip ponton trimaran (1 buc)

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Ambarcatiuni sportive si de agrement (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
UAT ORAS OVIDIU

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
UAT Oras Ovidiu implementeaza conform contractului de finantare proiectul ”Diversificarea activităților de agrement in orașul
Ovidiu” SMIS 156440, Cod Proiect RO 21160822000119, finanțat prin Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime, Obiectiv
specific:- Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă şi sprijinirea inserţiei profesionale şi a
mobilităţii  forţei  de  muncă în  cadrul  comunităţilor  costiere  şi  interioare  care  depind de pescuit  şi  de  acvacultură,  inclusiv
diversificarea activităţilor din domeniul pescuitului şi al altor sectoare din economia zonei, Măsura 2.1” Promovarea și valorificarea
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produselor și a activităților specific zonei”,  Obiectivul măsurii” Dezvoltarea durabilă a zonei pescărești prin asigurarea condițiilor
pentru creșterea bunăstării și a coeziunii sociale și de respectarea mediului”. Obiectivul general al proiectului vizeaza diversificarea
activitatilor de agrement in orasul Ovidiu prin achizitionarea unui numar de ambarcatiuni de agrement destinate turistilor si
localnicilor  amatori  de pescuit  sportiv  ca forma de turism.  Prin atribuirea contractului  de achizitie  publică se va furniza un
echipament de transport in proiectul ”Diversificarea activităților de agrement in orașul Ovidiu” SMIS 156440 : ambarcatiune de
agrement tip ponton trimaran 12 pasageri  (1 bucata)

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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 347078,31; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 3436,07 - RON (0,9900%)

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 6; Durata in zile : -
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: ”Diversificarea activităților de agrement in orașul Ovidiu” SMIS 156440
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime - POPAM  2014-2020
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime - POPAM

II.2.14 Informatii suplimentare
Desemnarea ofertei castigatoare se face de membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecarei oferte in parte un punctaj individual.

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 80%
Punctaj maxim factor: 80

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.

Componenta tehnica Timpul de livrare 20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare ”Timpul de livrare” se acordă astfel:

a)   pentru oferta care are cel mai mic timp de livrare se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare,
respectiv 20 puncte;
b)   pentru un alt timp de livrare decât cel de la lit. a) punctajul se acordă astfel:
   Pt= (timp minim  / timp n ) x punctaj maxim , unde:
-   Pt este punctajul pentru timpul de livrare ofertat
-   timp minim este timpul de livrare cel mai mic ofertat
-   timp n este timpul de livrare ofertat pentru care se calculează punctajul
-   punctaj maxim este punctajul maxim alocat, respectiv 20 puncte
Conform cerinței din caietul de sarcini, timpul de livrare  maxim este 60 de zile de la emiterea ordinului de
furnizare de catre autoritatea contractanta. Pentru tipul de livrare ofertat de 60 zile se va acorda 1 punct. Durata
minima de livrare sub care oferta nu va fi punctata suplimentar este de o 1 zi. Depăşirea termenului maxim de
60 de zile pentru livrarea produselor, conduce la respingerea ofertei ca neconformă

Punctaj maxim total: 100
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Punctajul individual rezulta prin insrumarea punctajelor partiale obtinute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor
de evaluare. Punctajul total obtinut de o oferta va fi media punctajelor individuale acordate de catre membrii comisiei. Ofertele vor
fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total calculat dupa formula P total=P1+P2 unde P1 și P2 sunt punctajele
acordate pentru fiecare din cei doi factori de evaluare. Oferta cu punctajul cel mai mare va fi declarata castigatoare.
Punctajul maxim pe care il poate cumula o oferta este de 100 de puncte
 
Oferta declarată câștigătoare este oferta care obtine punctajul total cel mai ridicat. În cazul în care există egalitate între ofertanții
clasați pe primul loc/ obtin acelasi punctaj total, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul cu
ponderea cea mai mare, respectiv prețul total al ofertei. Dacă și în acest caz va exista egalitate, departajarea ofertelor se va face cu
raportare la punctajele obținute pentru criteriile de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderii lor. Dacă și în urma aplicării
prevederilor de mai sus punctajele aferente factorilor de evaluare sunt egale, autoritatea contractantă solicită o nouă propunere
financiară ofertanților clasați pe primul loc, caz în care contractul este atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are
prețul cel mai scăzut.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
2 - Achizitie echipamente  de transport in proiectul ”Diversificarea activităților de agrement in orașul Ovidiu” SMIS 156440 : skijet-uri
(2 buc) si peridoc dublu (1 buc)

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Ambarcatiuni mici (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
UAT ORAS OVIDIU

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LOT 2 -Achizitie echipamente  de transport in proiectul ”Diversificarea activităților de agrement in orașul Ovidiu” SMIS 156440 :
skijet-uri (2 buc) si peridoc dublu  pentru skijet-uri (1 buc).
UAT Oras Ovidiu implementeaza conform contractului de finantare proiectul ”Diversificarea activităților de agrement in orașul
Ovidiu” SMIS 156440, Cod Proiect RO 21160822000119, finanțat prin Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime, Obiectiv
specific:- Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă şi sprijinirea inserţiei profesionale şi a
mobilităţii  forţei  de  muncă în  cadrul  comunităţilor  costiere  şi  interioare  care  depind de pescuit  şi  de  acvacultură,  inclusiv
diversificarea activităţilor din domeniul pescuitului şi al altor sectoare din economia zonei, Măsura 2.1” Promovarea și valorificarea
produselor și a activităților specific zonei”,  Obiectivul măsurii” Dezvoltarea durabilă a zonei pescărești prin asigurarea condițiilor
pentru creșterea bunăstării și a coeziunii sociale și de respectarea mediului”. Obiectivul general al proiectului vizeaza diversificarea
activitatilor de agrement in orasul Ovidiu prin achizitionarea de ambarcatiuni de agrement destinate turistilor si localnicilor amatori
de pescuit sportiv ca forma de turism.

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

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 80%
Punctaj maxim factor: 80

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.

Factorul de evaluare: ”Timpul de
livrare”

Factor de evaluare timpul de livrare
pondere 20% 20%

Punctaj maxim factor: 20
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 222088,87; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 2198,67 - RON (0,9900%)

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 6; Durata in zile : -
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: ”Diversificarea activităților de agrement in orașul Ovidiu” SMIS 156440
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime - POPAM
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime - POPAM

II.2.14 Informatii suplimentare
Desemnarea ofertei castigatoare se face de membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecarei oferte in parte un punctaj individual.
Punctajul individual rezulta prin insrumarea punctajelor partiale obtinute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor
de evaluare. Punctajul total obtinut de o oferta va fi media punctajelor individuale acordate de catre membrii comisiei. Ofertele vor
fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total calculat dupa formula P total=P1+P2 unde P1 și P2 sunt punctajele
acordate pentru fiecare din cei doi factori de evaluare. Oferta cu punctajul cel mai mare va fi declarata castigatoare.  Punctajul
maxim pe care il poate cumula o oferta este de 100 de puncte.
Oferta declarată câștigătoare este oferta care obtine punctajul total cel mai ridicat. În cazul în care există egalitate între ofertanții
clasați pe primul loc/ obtin acelasi punctaj total, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul cu
ponderea cea mai mare, respectiv prețul total al ofertei. Dacă și în acest caz va exista egalitate, departajarea ofertelor se va face cu
raportare la punctajele obținute pentru criteriile de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderii lor. Dacă și în urma aplicării
prevederilor de mai sus punctajele aferente factorilor de evaluare sunt egale, autoritatea contractantă solicită o nouă propunere
financiară ofertanților clasați pe primul loc, caz în care contractul este atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are
prețul cel mai scăzut.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.3 Ajustarea pretului contractului
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Preţul contractului nu se ajustează. Părțile au dreptul, pe durata perioadei de
valabilitate a contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de
atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din
Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165).

Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare ”Timpul de livrare” se acordă astfel:

a)   pentru oferta care are cel mai mic timp de livrare se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare,
respectiv 20 puncte;
b)   pentru un alt timp de livrare decât cel de la lit. a) punctajul se acordă astfel:
   Pt= (timp minim  / timp n ) x punctaj maxim , unde:
-   Pt este punctajul pentru timpul de livrare ofertat
-   timp minim este timpul de livrare cel mai mic ofertat
-   timp n este timpul de livrare ofertat pentru care se calculează punctajul
-   punctaj maxim este punctajul maxim alocat, respectiv 20 puncte

Conform cerinței din caietul de sarcini, timpul de livrare  maxim este 60 de zile de la emiterea ordinului de
furnizare de catre autoritatea contractanta. Pentru tipul de livrare ofertat de 60 zile se va acorda 1 punct. Durata
minima de livrare sub care oferta nu va fi punctata suplimentar este de o 1 zi. Depăşirea termenului maxim de
60 de zile pentru livrarea produselor, conduce la respingerea ofertei ca neconformă

Punctaj maxim total: 100
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Modificările nesubstanțiale astfel cum sunt stabilite în Contract sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără
organizarea unei noi proceduri de atribuire.
(Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau
diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii 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: 
Cerinta 1. Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se
afle in niciuna din situatiile prevazute la art 59 si art.60 din  Legea 98/2016 (Formular 3). Persoanele cu functie de decizie din cadrul
autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt: SCUPRA GEORGE Primar, SULIMAN SESNUR Viceprimar,
ALBINĂ-DUMITRU GEORGE Consilier local , CUMPANASU TUDOR-DORU consilier local, CĂLINESCU RĂZVAN-CLAUDIU Consilier
local, ENCIU PETRE consilier local, ESERGHEP ERDAL consilier local, FRANGETI  NICOLAE Consilier local,  MANOLE GHEORGHE
Consilier local,  MARIN ADRIAN Consilier local, STRUNGARU ION Consilier local, BĂLĂNUȚĂ MIHAELA consilier local , PUȘCAȘU
GHEORGHE consilier local, ENACHE TITI consilier local,  DUMITRU DORU consilier local,  RESTEANU SEBASTIAN-NICOLAE consilier
local , ANTONESCU RALUCA-LILIANA consilier local, LEONTE IULIAN consilier local , ANTONIE LAURA-ELENA secretar general UAT
TASE  CRISTINA sef serviciu buget contabilitate,  COLI FELICIA sef serviciu Juridic si  APL,  KULCSAR PETRE arhitect sef/ sef serviciu
UP și ADPP;
Comisia de evaluare: George Dragan -sef serviciu ACHIZITII, TEHNIC, INVESTITII SI FONDURI EXTERNE Președinte cu drept de vot;
Naziru Angelina- sef birou Achizitii, Investitii și Proiecte  cu Finantare Externa / membru comisie de evaluare,  Stan Alina Costiana -
Inspector  - birou Achizitii, Investitii și Proiecte  cu Finantare Externa/ comisie de evaluare;  Moldoveanu Rodica - Inspector Buget
Contabilitate / comisie de evaluare , Coli Felicia  –Sef Serviciu Juridic si A.P.L / comisie de evaluare, SC HOHMANN CONSULTING
GROUP furnizorul de servicii auxiliare achizitiei,  Lazar Adrian -referent Achizitii, Tehnic, Investitii si Fonduri Externe/ Membru de
rezerva comisie de evaluare, Andrușca Cristiana Georgiana- consilier juridic- Serviciu Juridic si A.P.L / Membru de rezerva comisie de
evaluare, Teja Mario Pantelimon– insp. Serv. Utilitati Publice și ADPP/  Membru de rezerva comisie de evaluare, Badescu Mariana -
Inspector – Buget Contabilitate / Membru de rezerva comisie de evaluare; Mazilu Viorica  - director Directia Publica de Asistenta
Sociala / Membru de rezerva comisie de evaluare;
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164 , 165, 167 din Legea nr.
98/2016.
Operatorul economic depune odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta
modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/ sau a acordului de asociere, dupa caz.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor la bugetele
locale sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si 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 in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul
constitutiv;  dupa caz,  documentele prin care se demonstreaza faptul  ca operatorul  economic poate beneficia de derogarile
prevazute al art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, alte documente edificatoare
dupa caz.
Inainte de atribuirea contractului operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va
depune in SEAP, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in
conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE:
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular 3 din fisierul “Modele de formulare”).
2. Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru indeplinirea obligatiilor de plata a
impozitelor,  taxelor  si  contributiilor  de  asigurari  sociale  catre  bugetele  componente  ale  bugetului  general  consolidat,  in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit. Certificatul va fi prezentat in original/ copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Certificatele vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la
momentul prezentarii.
3. Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul
fiscal, va fi prezentat in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele fiscale vor trebui sa
ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.
4.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din
certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei
asocieri, de subcontractori sau tert sustinator pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala in conformitate cu dispozitiile art. 60
din Legea nr. 98/2016.
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Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant, tert) atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Odata
cu DUAE se va depune si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care sa rezulte
modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului, a acordului de subcontractare si/ sau acordul
de asociere dupa caz, conform Notificarii nr. 258/2017.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Completarea DUAE de catre operatorii  economici participanti  la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei  lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
I. Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al
judetului  unde  ofertantul  isi  are  sediul,  privind  datele  de  identificare  ale  societatii;  filiale;  sucursale;  puncte  de  lucru;
administratori;reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN); etc.– original/copie
legalizata/copie „conform cu originalul”;
II. Pentru persoane juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
o forma de inregistrare ca persoana juridica; actionari/asociati; obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a
furniza produsul solicitat;administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea; capitalul social;filiale/sucursale/puncte de lucru;
durata societatii;
NOTA 1: Din documentele prezentate trebuie sa reiasa informatii valabile/reale la momentul prezentarii.
Nota 2: Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
 
Atentie:
1.    operatorii  economici au obligativitatea depunerii  DUAE odata cu oferta sub sanctiunea respingerii  acesteia din urma ca
inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit b. din HG 395/2016
2.   Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la
nivelul unui DUAE distinct.

 
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: 
Loturile: 2
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani (2020,2021,2022) produse similare in valoare de cel putin – 222.000,00
lei  fara  TVA  lei  fara  TVA,  cu  indicarea  valorilor,  datelor  si  a  beneficiarilor  publici  sau  privati,  fără  a  se  limita  numărul  de
contracte/documente prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței minime. Prin produse similare se intelege: ex.: “ echipamente
de transport pe apa sau alte produse de aceeasi natura si complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau
scopului/ produse /echipamente de transport pe apa ”).
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/entității contractante. La nivel DUAE
trebuie precizate urmatoarele informatii:  1.  numarul și  data contractului,  2.  tipul/categoria de produse livrate, 3. valoarea, 4.
beneficiarul 5. data și numarul documentului de recepție. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE, respectiv documente/ procese-verbale de receptie (datate, semnate si parafate de catre beneficiar – o entitate
contractanta sau un beneficiar privat) prin care se confirma furnizarea unor produse similare în conditiile mentionate, inclusiv
beneficiarul contractului; tipul produselor furnizate si cantitatile aferente; durata contractului; valoarea produselor; modul de
îndeplinire a obligatiilor contractuale), urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat
pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor).In cazul contractelor aflate în derulare la data
limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea experientei similare se vor lua în considerare doar produsele receptionate în
perioada solicitata.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie
precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea,
beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta si acordul de asociere
daca este cazul unei asocieri.  Capacitatea tehnica si profesionala poate fi  sustinuta conform art 182 din L 98/2016, in DUAE
completat de ofertant se vor include informatii cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere
de acesta pentru a accesa in orice moment resursele materiale ale tretului sustinator.
Pentru lotul 2  Ofertantul va face dovada in vederea demonstrării capacității tehnice și profesionale, respectiv a experienței similare
lot 2 – 222.000,00 lei fara TVA
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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Loturile: 2
Proportia de subcontractare
In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti atunci ofertantul are obligatia de a
preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. Subcontractantii trebuie sa nu se incadreze in vreuna
din situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: 
Completare DUAE de ofertant si fiecare subcontractant. Completarea de subcontractant a formularului Declaratie privind conflictul
de interese. Avand in vedere Notificarea Anap nr 256/2016 se solicita ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte si
acordul de subcontractare.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 1
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Pentru lotul 1 - 
Pentru Lotul 1: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani (2020,2021,2022) produse similare, in valoare de cel
putin 347.000,00  lei fara TVA, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, fără a se limita numărul de
contracte/documente prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței minime. Prin produse similare se intelege: ex.: “echipamente
de transport pe apa sau alte produse de aceeasi natura si complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau
scopului/ produse /echipamente de transport pe apa ”)
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/entității contractante. La nivel DUAE
trebuie precizate urmatoarele informatii:  1.  numarul și  data contractului,  2.  tipul/categoria de produse livrate, 3. valoarea, 4.
beneficiarul 5. data și numarul documentului de recepție. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE, respectiv documente/ procese-verbale de receptie (datate, semnate si parafate de catre beneficiar – o entitate
contractanta sau un beneficiar privat) prin care se confirma furnizarea unor produse similare în conditiile mentionate, inclusiv
beneficiarul contractului; tipul produselor furnizate si cantitatile aferente; durata contractului; valoarea produselor; modul de
îndeplinire a obligatiilor contractuale), urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat
pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor). In cazul contractelor aflate în derulare la data
limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea experientei similare se vor lua în considerare doar produsele receptionate în
perioada solicitata.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie
precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea,
beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta si acordul de asociere
daca este cazul unei asocieri.  Capacitatea tehnica si profesionala poate fi  sustinuta conform art 182 din L 98/2016, in DUAE
completat de ofertant se vor include informatii cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere
de acesta pentru a accesa in orice moment resursele materiale ale tertului sustinator.
Pentru lotul 1 experienta similara solicitată este de  347 000,00 lei fara TVA  în cursul unei perioade care acoperă ultimii trei ani
(2020, 2021, 2022) fără a se limita numărul de contracte/documente prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței minime.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 1
Proportia de subcontractare
In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti atunci ofertantul are obligatia de a
preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. Subcontractantii trebuie sa nu se incadreze in vreuna
din situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: 
Completare DUAE de ofertant si fiecare subcontractant. Completarea de subcontractant a formularului Declaratie privind conflictul
de interese. Avand in vedere Notificarea Anap nr 256/2016 se solicita ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte si
acordul de subcontractare.

 
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:
Se va constitui garantia de participare (GP) in conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. 395/ 2016. GP se constituie fie printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii
speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii,  fie prin virament bancar (OP, Foaie de varsamant) in contul
autoritatii  contractante cu conditia confirmarii  acestora de catre banca (semnatura si  stampila) pana la data si  ora limita de
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depunere a ofertelor si cu mentiunea "GP pentru anuntul de participare nr....".  Contul AC  in care se va constitui garantia de
participare este: :  RO48TREZ2315006XXX020083 al AC deschis la Trezoreria Constanta cod fiscal 4301359. Valoarea garantiei de
participare :
•   pentru lotul 1 : 0,99% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica = 3.436,07 lei
•   pentru lotul 2 : 0,99% din valoarea estimata a contractului =2.198,67 lei.
Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a oferte, mai exact 120 de zile. Procedura fiind
online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata si semnata electronic pana la data limita
de depunere a ofertelor). (GP emisa in alta limba va fi insotita de traducere autorizata in limba romana). GP trebuie sa fie irevocabila.
Eliberarea GP se va face in conformitate cu prevederile art. 38 din HG 395/2016.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia AC o Garantia de Buna Executie (GBEx) in cuantum de 10% din pretul
contractului fara TVA.  GBEx se prezinta in original. GBEx se poate constitui in oricare din formele prevazute de art. 39 si art 40 alin.
(1) din H.G. nr. 395/2016. Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului. Restituirea GBEx se va face
conf art. 42 al HG 395/2016. GBEx se va retine in conformitate cu prev. art. 41 al HG 395/2016.

 
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; Asociere conform art. 66. din Legea privind
achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr
100/2016.

 
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 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. 455/2001 privind semnatura electronica.

 
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
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
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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
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a elabora si de a prezenta propunerea tehnica astfel incat sa respecte intocmai cerintele si specificatiile
tehnice prevazute in Caietul de sarcini, sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma. Propunerea tehnica va fi semnata si
stampilata de ofertant, va fi scanata, semnata electronic si introdusa in SEAP. In cazul unei oferte comune depusa in asociere de mai
multi operatori economici, propunerea tehnica va fi semnata de liderul de asociere precum si de toti ceilalti membri ai asocierii. In
cadrul propunerii tehnice ofertantul are obligatia de a prezenta:
1)   Propunerea tehnica- aceasta trebuie sa cuprinda descrierea concreta a modului de indeplinire a prevederilor caietului de sarcini
din Documentatia de Atribuire-Formularul 7 și Formular 7.1. Propunerea tehnica va fi prezentata astfel încat sa permita identificarea
cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. Corespondenta se va demonstra prin fise tehnice
de la producator. Documente prezentate vor fi redactate/traduse in limba română. Ofertantul are obligatia de a specifica clar in
propunerea tehnica, toate datele de identificare a produsului ofertat, dupa caz: denumirea produsului; de a indica producatorul;
tipul produsului; modelul.
2)   Declaratie pe propria raspundere ca va respecta cerintele beneficiarului prevazute in Caietul de sarcini Formular 4;
3)   Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii  din domeniul mediului,  social,  al  relatiilor de munca si  privind
respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca Formular 6.La elaborarea ofertei, operatorul economic va avea in vedere
reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. Operatorii economici pot obtine informatii detaliate
privind aceste reglementari de la Ministerul Mediului, precum si de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale; formularul 5
4)   Declaratie privind indicarea informatiilor confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale
ofertelor;
5)    Lista   unităților  service,  cu care furnizorul  are încheiate înțelegeri  pentru servicii  de mentenanta pe perioada garantiei
echipamentelor, va fi depusă odată cu propunerea tehnică

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Ofertantul va cripta in SEAP Propunerea Financiara, in conformitate cu prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016. Documentele de
fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind incarcate
intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii
financiare. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta nr. 12 in formatul din sectiunea formulare si a anexelor solicitate, si
anume: Anexa la formularul de oferta nr. 12.1, 12.2; Centralizator de preturi formular; Document de confirmare a acceptarii de catre
ofertant a clauzelor contractuale – Formular nr. 6. Propunerea financiara va cuprinde pretul exprimat in lei fara T.V.A.,cu doua
zecimale, atat in cifre cat si in litere. Oferta financiara se va transmite obligatoriu numai in SEAP, in conformitate cu prevederile art.
67 din HG 394/2016, in format electronic, in sectiunea destinata documentelor propunerii financiare. Nota: Operatorul economic va
cripta in SEAP Valoarea contractului de furnizare produse. Propunerea financiara trebuie sa fie intocmita astfel incat aceasta sa
furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, tarif, daca este cazul, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate
de obiectul contractului de achizitii publica. Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata
perioada de valabilitate si trebuie sa fie semnata pe propria raspundere de catre ofertant sau de catre persoana legal imputernicita
de catre acesta. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze, fara a depasii liniile bugetare conform cererii de finanțare depuse de
autoritatea contractantă și conform bugetului proiectului, a se vedea sectiunea ”incadrare bugetara ”din caietul de sarcini pagina 13.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
1) Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertantii, operatorii economici au obligatia sa se inregistreze in
Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) .
2) Se accepta numai ofertele depuse online in SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro
3) Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se poate face folosind
urmatorul link:  direct in seap
4) Valoarea totala a propunerii financiare se cripteaza în SEAP. Toate documentele de fundamentare a valorii prevazute pentru
propunerea financiara se depun prin mijloace electronice, fiind încarcate într-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul
acestora este vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare.
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5) Oferta, DUAE, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise in format electronic conform
instructiunilor SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat, reprezentand documente originale.
6) Termenul limita de evaluare a ofertelor si de transmitere in SEAP a rezultatului verificarilor este precizat in anuntul de participare ;
ora este stabilita de sistem ( SEAP)
7) Înainte de încheierea contractului, ofertantului castigator i se va solicita sa prezinte contractele încheiate cu subcontractantii, în
cazul în care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti. Inainte de
incheierea contractului, i se va solicita ofertantului castigator, in condiitiile in care acesta este o asociere, sa prezinte legalizarea
asocierii  in conformitate cu prevederile art.  53 din Legea nr.  98/2016. Dupa prezentarea documentelor mai sus mentionate,
ofertantului castigator i se va comunica data stabilita pentru semnarea contractului.
8) Anuntul de atribuire va fi publicat la adresa de internet: www.e-licitatie.ro. In cazul in care autoritatea contractanta nu poate
incheia contractul cu ofertantul a carei oferta a fost stabilita castigatoare, datorita faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o
situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul sa declare castigatoare
oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta exista si este admisibila. In caz contrar, se anuleaza aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
9) Refuzul ofertantului declarat castigator de a semna contractul este asimilabil situatiei prevazute la art. 167, alin. (1) din L. 98/2016.

 

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

 
              Oferta declarată câștigătoare este oferta care obtine punctajul total cel mai ridicat. În cazul în care există egalitate între ofertanții
clasați pe primul loc/ obtin acelasi punctaj total, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul cu
ponderea cea mai mare, respectiv prețul total al ofertei. Dacă și în acest caz va exista egalitate, departajarea ofertelor se va face cu
raportare  la  punctajele  obținute pentru criteriile  de evaluare,  în  ordinea descrescătoare a  ponderii  lor.  Dacă și  în  urma aplicării
prevederilor de mai sus punctajele aferente factorilor de evaluare sunt egale, autoritatea contractantă solicită o nouă propunere financiară
ofertanților clasați pe primul loc, caz în care contractul este atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai
scăzut.
1) 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”.
2) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in
mod exclusiv in SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea
curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de
atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de
atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: 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.
3) Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalit. si autenticitatea tuturor doc. prezentate in vederea participarii la procedura.
4) Analizarea doc. prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie
fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu  inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
 
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
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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) www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform prevederilor art. 8 din Legea 101/2016

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Primaria Orasului Ovidiu- Biroul Achizitii, Investitii și Proiecte  cu Finantare Externa 
Adresa: Strada Sănătății nr. 8; Localitate: Ovidiu; Cod Postal: 905900; Tara: Romania; Codul NUTS: RO223 Constanţa; Adresa de e-
mail: proiecte.primariaovidiu@gmail.com; Nr de telefon: +40 241255340; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.primariaovidiu.ro; 
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