
Proiectare si executie „Modernizare sisteme rutiere
pentru strazile Drumul Lapus, Eugen Brote, Buclei, Drumul

Garii, Fiordului, Mamaia, Medresti, Poiana Ursului”.
Termen maxim de răspuns la solicitarile de clarificări: in a

4-a zi inainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor.

Autoritatea Contractanta organizeaza  efectuarea unei
vizite de amplasament , in vederea determinarii tuturor

aspectelor de ordin tehnic, administrativ, legal, legate de
obiectivul de investitie. Vizita amplasamentului se va

organiza pe durata a unei zile lucratoare in a 5 a zi de la
data publicarii anuntului de participare simplificat .

Solicitarea de vizitare a amplasamentului se va face prin
intermediul SICAP  la sectiunea „intrebari”

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti) 
Cod de identificare fiscala: RO 4505359; Adresa: Strada: Banul Manta, nr. 9; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
011222;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Mihnea  Bosco;  Telefon:  +40  213191013;  Fax:  +40  213191027;  E-mail:
bosco.mihnea@primarias1.ro;fecl istov. iul iana@primarias1.ro;marin.valentin@primarias1.ro;  Adresa  internet:  (URL)
www.primariasector1.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Proiectare si executie „Modernizare sisteme rutiere pentru strazile Drumul Lapus, Eugen Brote, Buclei, Drumul Garii, Fiordului,
Mamaia, Medresti, Poiana Ursului”.
Termen maxim de răspuns la solicitarile de clarificări: in a 4-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
Autoritatea Contractanta organizeaza  efectuarea unei vizite de amplasament , in vederea determinarii tuturor aspectelor de ordin
tehnic, administrativ, legal, legate de obiectivul de investitie. Vizita amplasamentului se va organiza pe durata a unei zile lucratoare
in a 5 a zi de la data publicarii anuntului de participare simplificat .
Solicitarea de vizitare a amplasamentului se va face prin intermediul SICAP  la sectiunea „intrebari”
Numar referinta: 4505359_2020_PAAPD1122571

 
II.1.2) Cod CPV principal
45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
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II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Achizitie de lucrari aferente proiectului cu Proiectare si Executie „Modernizare sisteme rutiere pentru Strazile Drumul Lapus,
Eugen Brote, Buclei, Drumul Garii, Fiordului, Mamaia, Medresti, Poiana Ursului”– obiectiv de investitie
Prezenta investitie acopera urmatoarele domenii: -   Lucrari de drum

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 3804020,81; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
79933000-3 Servicii de asistenta de proiectare (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
BucurestiBucuresti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectare si Executie „Modernizare sisteme rutiere pentru Strazile Drumul Lapus, Eugen Brote, Buclei, Drumul Garii, Fiordului,
Mamaia, Medresti, Poiana Ursului

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 75%
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.

 
Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de personalul de specialitate
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 15%
Algoritm de calcul: Manager de proiect (1 persoana)– 10 puncte
Coordonator proiectare (1 persoana ) – 5 puncte
1.   Manager de proiect – 1 persoana – studii superioare cu licenta in domeniul drumuri / poduri. Experienta generala in domeniu de
minim 3 ani, dovedita prin prezentarea de documente justificative. Experienta specifica de minim 1 contract in care sa fi detinut
pozitia de Manager de proiect in cadrul unui contract de proiectare si executie / executie.
2.   Coordonator proiectare – 1 persoana – studii superioare cu licenta in domeniul drumuri / poduri sau retele. Experienta generala
in domeniu de minim 3 ani, dovedita prin prezentarea de documente justificative. Experienta specifica de minim 1 contract in care
sa fi detinut pozitia de Coordonator / Manager proiectare.
Participarea expertului propus în poziția de Manager proiect în cadrul unor contracte de execuție lucrări privind construcție nouă
și/sau modernizare și/sau reabilitare de autostrăzi și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau drumuri județene si/sau
strazi se va puncta astfel:
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•   Pentru 2 contracte: 2,5 puncte;
•   Pentru 3-4 contracte: 5 puncte;
•   Pentru 5-6 contracte: 7,5 puncte;
•   Pentru mai mult de 6 contracte: 10 puncte.
Coordonator Proiectare:
Punctaj: Participarea expertului propus în poziția de Coordonator Proiect și/sau Director Proiect și/sau Manager proiect și/sau
Adjunct Coordonator Proiect și/sau Adjunct Manager Proiect și/sau Șef echipa proiectare și/sau Adjunct Șef echipă proiectare în
cadrul unor contracte de servicii de proiectare sau contracte de execuție lucrări care au cuprins și componentă de proiectare, privind
elaborarea și/sau actualizarea și/sau revizuirea oricărei faze de proiectare, pentru construcție nouă și/sau modernizare și/sau
reabilitare de autostrăzi și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau drumuri județene si/sau strazi se va puncta astfel:
•   Pentru 2 contract: 2 puncte;
•   Pentru 3-4 contracte: 3 puncte;
•   Pentru 5-6 contracte: 4 puncte;
•   Pentru mai mult de 6 contracte: 5 puncte.
Notă: Pentru factorii de evaluare ce privesc experiența experților cheie, ofertanții vor depune Curriculum Vitae și documente
relevante/recomandări emise de Beneficiar/Angajator pentru fiecare contract prezentat în vederea acordării punctajului.

 
Denumire factor evaluare: Garantia acordata lucrarii.
Descriere: Componenta tehnica
Numarul de ani  de garantie acordata lucrarii.  Numarul  minim de ani  de garantie acordata lucrarii  se raporteaza la clasa de
importanta a lucrarii.  Ofertele care prezinta o garantie mai mica decat cea aferenta clasei  de importanta vor fi  considerate
neconforme.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Pentru oferta (dintre ofertele admisibile) cu cel mai mare numar de ani de garantie acordata
lucrarii se va acorda punctaj maxim, respectiv 10 de puncte.
Celelalte oferte admisibile vor primi un punctaj calculat astfel: Punctaj oferta (n)= (numarul cel mai mare de ani de garantie acordata
lucrarii / numar de ani de garantie acordata lucrarii (n)) x 10.

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016.
Modalitate de indeplinire:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti)
cu informatiile aferente situatiei lor. 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 în clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta nr. 2:
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile
prevazute de art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.
Modalitate de indeplinire:
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Se va prezenta Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.
Nota nr. 1
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic
de Achizitie  European)  atasat  documentatiei  de  atribuire,  conform art.  193  alin.  (1)  din  Legea 98/2016,  completat  în  mod
corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat),
în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor de calificare.
Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa
aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare,
în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE.
Nota nr. 2
Prin exceptie de la prevederile Notei nr. 1, pâna la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreuna cu DUAE, operatorii
economici participanti vor prezenta si declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. În acest
sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu persoanele cu
functie de decizie din cadrul autoritatii contractante si a furnizorului de servicii auxiliare achizitiei, implicate în organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuirii.
 
 Nota nr. 3
Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor se va face la nivelul societatii/ companiei. Dovada
îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/
punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul i) figureaza cu bunuri (mobile/imobile) impozabile si/sau ii) are obligatia sa
solicite înregistrarea fiscala acestora (potrivit Formularului ANAF 060 – Declaratie de înregistrare fiscala/declaratie de mentiuni
pentru sediile secundare) ca platitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Nota nr. 4
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante vor fi excluse în conformitate cu prevederile art. 165 alin.
(1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (3) si art. 166 alin. (2) din acelasi
act normativ.
Nota nr. 5
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-
au îndeplinit obligatiile de plata restante a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate
cu legislatia din tara de rezidenta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere judiciare sau
alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic
in curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu pâna la data semnarii contractului de achizitie.
Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantul strain clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la
solicitarea autoritatii  contractante, va prezenta documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de
calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE.
Ofertantul trebuie să demonstreze că are capacitatea de a exercita activitățile propuse prin contract, adică să dovedească faptul că
este  înregistrat  conform prevederilor  legale  și  deci  că  poate  desfășura  activitățile  prevăzute  în  contract.  Astfel,  propunem
următoarea formulare a cerinței:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Se vor prezenta:
Documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului  economic,  respectiv Certificatul  constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura
actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare si functionare al operatorului economic. Certificatul
constatator trebuie sa contina date actuale/ reale la momentul prezentarii.
Nota nr. 1:
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic
de Achizitie  European)  atasat  documentatiei  de  atribuire,  conform art.  193  alin.  (1)  din  Legea 98/2016,  completat  în  mod
corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat),
în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.
Înainte de atribuire contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în
conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE.
Nota 2:
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie
sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul persoanelor fizice
autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a
realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract.
Nota 3:
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Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta din care sa rezulte ca
operatorul economic este adecvat constituit, ca nu se afla în niciuna din situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea
profesionala  de  a  realiza  activitatile  care  fac  obiectul  prezentului  contract  în  corelare  cu  cerintele  mai  sus  mentionate  si
reglementarile aplicabile în tara de origine/ tara în care operatorul economic este stabilit.
Nota 4:
În cazul participarii la procedura cu oferta comuna, cerintele aferente acestui criteriu de calificare trebuie îndeplinite de catre fiecare
asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
1.Experienta similara pentru executie
Lista principalelor lucrari similare executate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, (raportati la data limita de
depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati,
insotita de certificari/  documente constatatoare sau echivalent.
Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare (lucrari de executie / modernizare / reabilitare drumuri / strazi / autostrazi) in ultimii
5 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor, in valoare cumulata de cel putin
3.500.000 lei
Valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maximum 3 contracte.
Valorile sunt fara TVA. - P-V de rec fin/P-V de rec la termin lucrar/P-V pe ob intoc in condit actelor norm care reglem recep lucra,
care sa ateste faptul ca lucrar au fost exec in conf cu norm leg in dom si ca au fost duse la bun sfarsit si/sau alte doc din care sa
reiasa urmat info: benef, cant(indicatori teh ce caracteriz ob lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii contr) si locul exec lucrar.- doc
justif ale tertului/lor sustin. Precizari:Op Ec clasat pe primul loc dupa aplic crit de atrib asupra ofert admisib face dovada indeplin
cerintei priv exper similara, prin:1.Inscrisuri reprez certificari/doc constat pt acele lucrari/servicii  pe care ofertantul consid ca AC
trebuie sa le ia in consider pt eval indeplin cerintei priv exper similara. Respectiv certificari vor trebui sa indice:a. ob lucrar/servic
astfel incat sa fie furniz toate info solicit si neces pt a se verif indeplin cerintei priv exper similara;b. beneficiarii, indiferent daca
acestia sunt AC sau client privati, c. val in lei fara tva inclusiv val lucrarilor exec  in per de referinta (ultimii 5 ani) / serviciilor prest in
per de referinta (ultimii 3 ani);d. per, mai exact interval periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-au exec  lucrarile
similare/prestat serviciile similare;e. locul exec lucrarilor /prestarii serv;f. sa preciz daca au fost exec/prestate in conf cu norm
profesionale din dom si daca au fost duse la bun sfarsit; g.partea si contrav din contract exec/pres in cazul in care experienta
similara a fost dob in cadrul unei asocieri de op ec.Note:1) Certif vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (AC sau client privat).
Intra in categ doc reprez certificari de buna exec:P-V de receptie /recomandari /doc constat sau alte doc similare in masura in care
acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furniz toate info solicitate pentru demonstrarea indeplin cerintei de calificare
priv experienta similara. 2) Daca se vor prez ca experienta simil contracte care au ca obiect exec/proiectarea  mai multor tipuri de
lucrari, atunci ofertantul are oblig sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar, prin doc reprez certificari de buna exec depuse, care
sunt lucrarile/serviciile de nat a indeplini cerintele de calif din fisa de date a achiz. 3) Pt calculul niv val al contractelor exprimate in
alta moneda decat lei ofertantul/ii vor face conversia la cursul  mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pt anii in cauza.Pt anul
2019 se va avea in ved cursul comunicat de BNR  la data publicarii anuntului de particip. Doc emise in alta lb decat lb rom vor fi
insotite de traducere autoriz.Cap teh si/sau profes a op ec poate fi sustin in conf cu art. 182 din Lg 98/2016.Mod de indeplin: in
DUAE completat de ofertant se vor include si info cu priv la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte
solicitate prin formatul standard al DUAE.Tertul/ii sustinatori vor completa DUAE cu info privind nivelul lor de experienta, prin
raportare la contractele exec in trecut, corespunz sustinerii acordate.Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE
sa prez angajamentul tertului sustinator (impreuna cu doc anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/ii sustinatori,din
care rez modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si de subcontractare, dupa caz.
Prin angaj ferm, tertul/ii confirma, prez doc justif, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in ved indeplin oblig contr, fie prin
preciz mod in care va interveni concret, pt a duce la indeplin respectiv activ pt care a acordat sustinerea, fie prin identif res teh si
profes pe care le va pune la dispoz ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).Totod, prin angaj ferm,
tertul/ii se va/vor angaja ca va/vor rasp in mod solidar cu ofertantul pentru exec contr de achiz pub. Rasp solidara a tertului/lor
sustinator/i va angaja sub conditia neindeplin de catre acesta/acestia a oblig de sust asum prin angaj.
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
1.   Experienta similara pentru prestari servicii de proiectare
Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, (raportati la data limita de depunere a
ofertei stabilita initial prin anuntul de participare) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de
certificari/documente constatatoare sau echivalent.  
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost prestate
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si duse la bun sfarsit, in conformitate cu normele profesionale in domeniu, servicii de proiectare de natura similara, cu o valoare
totala cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu:
160.000,00 lei
la nivelul unui contract, maximum 3 contracte.
Prin servicii de proiectare de natura similara se inteleg servicii proiectare (fazele PT, DDE, DTAC) aferente unor lucrari de executie /
modernizare / reabilitare drumuri / strazi / autostrazi.
Valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a maximum 3 contracte.
Valorile sunt fara TVA. - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce
descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului
de atribuire.
Pentru servicii:
- Contractul de prestari servicii de proiectare care sa indice perioada de proiectare, valorile aferente serviciilor de proiectare
- Procesul verbal de predare-primire a documentatiei
- Recomandari sau alte documente emise de catre beneficiar care justifica indeplinirea cerintei
- documente justificative ale tertului sustinator/tertilor sustinatori.
3.) Proportia de subcontractare
În cazul în care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor îndeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti,
ofertantul are obligatia de a preciza partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze. - Pâna la termenul
limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie
European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz,
ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat) împreuna cu Acordul/Acordurile de subcontractare, în scopul de a face dovada
preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.
Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în
conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE.
Nota 1:
Resursele privind capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de
implicare în contractual care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre ofertantul
care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Nota 2:
Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa
prezinte informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire
la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 02.03.2020 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 02.07.2020
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Durata in luni: 4
 

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.03.2020; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita clarificari prin
intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi pentru departajarea
ofertelor
2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic.
3.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 Intrebari din
cadrul procedurii  iar autoritatea contractanta va publica in SEAP raspunsul la solicitarile de clarificari  fara a dezvalui indentitatea
solicitantilor, prin accesarea sectiunii "Intrebari". Pentru asigurarea principiului transparentei cat si a trasabilitatii informatiilor in cadrul
sistemului, autoritatea contractanta va publica atat raspunsurile cat si intrebarile aferente in sectiunea "Documentatie, clarificari, decizii"
din cuprinsul anuntului de participare simplificat. Autoritatea nu va da curs altor solicitari adresate prin alta metoda de comunicare decat
cea stabilita in conformitate cu art. 62 alin.1 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
- Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin
utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP.
- Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcusrul evaluarii ofertelor prin
intermediul SEAP, in format electronic, semnate cu semnatura electronica conform Legii 455/2001
Clauza suspensiva:
Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat , semnarea
contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub
incidența legislației privind finanțele publice. În cazul în care, indiferent de motive, aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul
de stat  nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind
imposibilă încheierea contractului de achiziție publică”.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-
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VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2020
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