
Contract de proiectare și execuție la obiectivul de
investiții „Construire două puncte sociale din ștradul

termal Tășnad, (toalete), județul Satu Mare”.
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
ORASUL TASNAD 
Cod de identificare fiscala: 3897122; Adresa: Strada: Lacramioarelor, nr. 35; Localitatea: Tasnad; Cod NUTS: RO115 Satu Mare; Cod postal:
445300;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Farcău  Adrian  Dănuț;  Telefon:  +40  261825701;  Fax:  +40  261827223;  E-mail:
achizitii@primariatasnad.ro; Adresa internet: (URL) https://primariatasnad.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
Contract de proiectare și execuție la obiectivul de investiții „Construire două puncte sociale din ștradul termal Tășnad, (toalete),
județul Satu Mare”.
Numar referinta: 2/3897122/2021

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

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Potrivit devizului general parte integrantă a Studiului de fezabilitate, varianta I, valoarea totală a contractului de proiectare
și lucrări ce face obiectul prezentei proceduri este de 733.661,25 lei fără valoarea TVA, din care :
Cap.1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 16.000 lei din care:
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea terenului la starea inițială 16.000 lei.
Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 36.000 lei din care
2.1 Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului 36.000 lei
Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 81.200 lei din care:
3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 1.200 lei
3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 74.000 lei.
3.8 Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 6.000 lei.
Cap. 4 Cheltuilei pentru investiția de bază 590.461,25 lei din care
4.1 Construcții și instalații 570.553,19 lei
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 1.800 lei
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 18.108,06 lei
Cap. 5  - 5.1 Organizare de șantier 10.000 lei din care
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 10.000 lei.
În cadrul contractului vor fi prestate serviciile de proiectare la faza PT în baza căruia vor fi  prestate serviciile pentru întocmirea
documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor, Proiect tehnic și Detalii de Execuție, Asistență
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tehnică precum și achiziția pentru executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Construire două puncte sociale din ștradul
termal Tășnad, (toalete), județul Satu Mare”.
Solicitarile de clarificari vor putea fi transmise inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 9 zile.
Autoritatea contractantă va formula un singur raspuns consolidat la solicitarile primite in termen care vor fi publicate cu 6 zile
inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
La solicitarile de clarificari venite după termenul limita stabilit mai sus, autoritatea contractanta nu va formula raspunsuri.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 733661,25; 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: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare: 
Orasul TasnadOrasul Tasnad

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
cantitatile de lucrari si servicii sunt cele cuprinse in SF-ul anexat prezentei fise de date, SF care face parte din documentația de
licitație. 
Potrivit devizului general parte integrantă a Studiului de fezabilitate, varianta I, valoarea totală a contractului de proiectare și lucrări
ce face obiectul prezentei proceduri este de 733.661,25 lei fără valoarea TVA, din care :
Cap.1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 16.000 lei din care:
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea terenului la starea inițială 16.000 lei.
Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 36.000 lei din care
2.1 Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului 36.000 lei
Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 81.200 lei din care:
3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 1.200 lei
3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 74.000 lei.
3.8 Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 6.000 lei.
Cap. 4 Cheltuilei pentru investiția de bază 590.461,25 lei din care
4.1 Construcții și instalații 570.553,19 lei
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 1.800 lei
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 18.108,06 lei
Cap. 5  - 5.1 Organizare de santier 10.000 lei din care
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 10.000 lei.
În cadrul contractului vor fi prestate serviciile de proiectare la faza PT în baza căruia vor fi  prestate serviciile pentru întocmirea
documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor, Proiect tehnic și Detalii de Execuție, Asistență
tehnică precum și achiziția pentru executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Construire două puncte sociale din ștradul
termal Tășnad, (toalete), județul Satu Mare”.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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
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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: 
Cerința nr. 1
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care
este membru al  consiliului/organului  de administrare,  de conducere sau de supervizare al  acestuia  sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin. (1) din
Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.
Autoritatea Contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, în situații excepționale, și pentru
motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului, să nu excludă un Operator Economic aflat în
situațiile de mai sus.
 
Cerința nr. 2
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna
dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor
sau a contribuțiilor la asigurările sociale.
Motivele de excludere pentru încălcarea obligațiilor privind plata taxelor, impozitelor și a contribuțiilor la bugetul de stat (meționate
la art. 165, alin (1) din Legea nr. 98/2016) se aplică Operatorilor Economici pentru care s-a stabilit această încălcare prin hotărâre
judecatorească definitivă sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care
respectivul operator economic este înfiinţat sau pentru care Autoritatea Contractantă poate demonstra prin mijloace adecvate
situația de încălcare a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.
Operatorul economic nu este exclus din procedură, dacă a făcut plata acestor obligații sau a stins obligațiile prin alte modalități de
stingere ori beneficiază de eșalonare la plată sau alte facilități de stingere a acestor obligații, în condițiile specificate la art. 165, alin.
(2) din Legea nr. 98/2016, înainte ca Autoritatea Contractantă să formuleze decizia de excludere.
Autoritatea Contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a menține un Operator
Economic în procedura de atribuire, chiar dacă se găsește în situațiile descrise la art. 165, alin (1) și (2) când cuantumul acestor
obligații de plată sunt sub 10.000 lei
Cerința nr. 3
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna
dintre situațiile menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de
insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.
Modalitatea de îndeplinire
Operatorii  economici  (lider  de asociere/asociat/ofertant/subcontractant/terț  susținător)  vor  completa  și  prezenta DUAE cu
informațiile aferente situațiilor lor în baza art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016. Odată cu depunerea DUAE trebuie să prezinte și
acordul de asociere.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității
contractante, de către operatorul economic clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
a) Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentării:
b)  Cazier judiciar al  operatorului  economic și  al  membrilor organului  deadministrare,  de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia așa cum
rezultă din certificatul constatator/act constitutiv;
c) 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 nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
d) Alte documente edificatoare, după caz.
Autoritatea  contractantă  acceptă  ca  fiind  suficient  și  relevant  pentru  demonstrarea  faptului  că  ofertantul/terțul
susținător/subcontractantul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat
edificator din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/terțul susținător/subcontractantul este stabilit,
cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități componente din țara respectivă.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea
contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau
judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
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  Motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave
Un Operator Economic care participă la procedură nu trebuie să se afle în situații pentru care există probabilitatea să fie generatoare
de conflict de interese.
Pe parcursul derulării procedurii de atribuire, Autoritatea Contractantă ia toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi
remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi
Operatorii Economici.
Conform art. 167, alin. 1, litera e) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea Contractantă exclude din procedura de atribuire orice Operator
Economic, atunci când o situație de conflict de interese nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe.
Conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, o situație de conflict de interese reprezintă orice situație în care personalul Autorității
Contractante sau cel al furnizorului de servicii auxiliare achiziţiei implicat în derularea procedurii de atribuire sau care poate influenţa
rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput
ca element care compromite imparţialitatea sau independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt:
Farcău Adrian Dănuț -primar,
Snelenpeger Carol-Nicolae -viceprimar,
Buta Sergiu Ionel -secretar,
Oșan Adriana Simona -contabil șef,
Petrușe Diana Maria – consilier achiziții publice
Consilieri locali: Kiskasza Barna Balazs, Grieb Csaba Francisc, Ghiurcuța Nicolae, Aciu Bianca Gabriela Codruța, Gigan Boldan Livia,
Costea Teofil,  Maier Calin Daniel Vasile, Mitrașca Vasile, Ruff Sofia, Moisa Turcu Antonel Adrian, Schonberg Arnold, Șimonca
Gheorghe, Vinkler Toma Vasile, Zsido Lorant Gabor, 
Reprezentant firma servicii conexe achizițiilor - Losonczi Attila, Jeler Beksi Cristina Timea
Situațiile pentru care există probabilitatea să fie generatoare de conflict de interese includ, dar fără a se limita la:
a.   participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a:
i.   persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al Ofertantului, al Terților Susținători sau al
Subcontractanților propuși sau
ii.   persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanți, Terți
Susținători sau Subcontractanților propuși;
b.   participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al
doilea, inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre
Ofertanţi, Terţi Susţinători ori Subcontractanților propuşi;
c.   participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane despre care se constată că sau cu privire la care există
indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură,
sau că se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d.   atunci când Operatorul Economic participant la procedura are:
i.   drept membrii în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare ori
ii.   drept acționari sau asociați care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul
social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală,persoane care sunt: soţ/soţie,
rudă sau afin până la gradul al doilea, inclusiv, ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul
Autorității Contractante sau al furnizorului de servicii auxiliare achiziţiei implicat în procedura de atribuire;
e.   atunci când Ofertantul a nominalizat, printre principalele persoane desemnate pentru executarea Contractului, persoane care:
i.   sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea, inclusiv,
ii.   se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Autorității Contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziţie.
Operatorii Economici trebuie să fie în măsură să dovedească, în orice moment pe parcursul procedurii că implicarea lor în pregatirea
procedurii de atribuire nu ar putea denatura concurența.
În scopul prevenirii, identificării și remedierii în mod eficient a conflictelor de interese care pot apărea
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale
precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile/ lucrările care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
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 contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
În 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.
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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
Precizarea principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani împliniți la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, însoțită de
certificări de bună execuție, conținând valori, perioade de execuție, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități
contractante sau clienți privați din care să rezulte ca au fost executate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și că au
fost duse la bun sfârșit lucrări de natura și complexitate similară/comparabilă cu lucrările care fac obiectul contractului, în valoare
cumulată de minim  650.000 lei fără TVA la nivelul unuia sau maxim 3 contracte de lucrări. Prin lucrări similare se înțeleg lucrări de
construcții/modernizare construcții civile de cel puțin categorie de importanță C conform HG 766/1997 - 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/asociatii nominalizati 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, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și
activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor.
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
- procesul-verbal de recepție finală/ procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/proces verbal 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 următoarele
informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului)
și locul execuției lucrărilor.
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr.98/2016.
Cerințe specifice: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte,
precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susținerii acordate.
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise
acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie
prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat
susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul
concret în care va realiza acest lucru).
Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului  de  achiziţie  publică.  Răspunderea  solidară  a  terțului/terților  susținător/susținători  se  va  angaja  sub  condiția
neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea
acestuia/acestora) și acordul de asociere.
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertantul trebuie să precizeze principalele servicii similare prestate în ultimii 3 ani împliniți la data limită stabilită pentru depunerea
ofertelor cu indicarea valorii, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, din care să rezulte ca au fost prestate servicii similare de
proiectare tehnică pentru construcții civile în valoare cumulată de minim 50.000 lei fără TVA, la nivelul unui singur contract de
prestări servicii. Prin contracte similare se înțelege contracte de servicii pentru întocmire proiect tehnic SF/DALI  pentru construcții
civile.  - Modalitate prin care poate fi  demonstrată îndeplinirea cerinței:  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.
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.
- procesul-verbal de recepție a serviciilor prestate sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, obietul
serviciului prestat, perioada (inclusiv data încheierii contractului) și valoarea serviciilor
În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere
(Formular 3) precum și documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul (în
cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere)  clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit
la finalizarea evaluării ofertelor.
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Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță
parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susținerii acordate. Odata cu DUAE va fi depus si angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele
ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului.
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:
- documente justificative privind experienta similara al terțului susținător/terților susținători.

 

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: 01.11.2021 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: 01.03.2022
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.11.2021; 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
              Având în vedere noile reglementări privind perioada de evaluare de ofertelor,  autoritatea contractantă pune în vedere
ofertanților că va solicita doar de două ori clarificări, una pe evaluarea documentelor de calificare și propunerii tehnice, cu termen de
răspuns de maxim 3 zile lucrătoare, și încă una după evaluarea propunerii financiare cu termen de răspuns maxim 2 zile. Netransmiterea
clarificărilor în termenul stabilit de comisie, sau formularea unor răspunsuri parțiale/neconcludente va duce la aplicarea dispozițiilor art
135 alin 5 din HG 395/2016.
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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
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2021
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