
“Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în
localitățile Blaja, Cig, Rațiu, Sărăuad și Valea Morii, 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
“Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în localitățile Blaja, Cig, Rațiu, Sărăuad și Valea Morii, județul Satu Mare”
Numar referinta: 3/3897122/2021

 
II.1.2) Cod CPV principal
39330000-4 Echipament de dezinfectare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              “Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în localitățile Blaja, Cig, Rațiu, Sărăuad și Valea Morii, județul Satu
Mare”
Potrivit devizului general, valoarea totală a contractului de furnizare ce face obiectul prezentei proceduri este de 137.967,62 lei fără
valoarea TVA, din care:
Capitolul 4 – Cheltuieli pentru invesițita de bază: 137.967,62 din care:
   4.4 – Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport – 137.967,62 lei
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor este de 6 zile.
Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 4 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
La solicitările de clarificări venite după termenul limită indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu formula
răspuns.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 137967,62; 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
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Pot fi depuse oferte pentru: -
 

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39330000-4 Echipament de dezinfectare (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)
Vor fi prestate serviciile de furnizare a echipamentelor aferente proiectului “Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în
localitățile Blaja, Cig, Rațiu, Sărăuad și Valea Morii, județul Satu Mare”
Potrivit devizului general, valoarea totală a contractului de furnizare ce face obiectul prezentei proceduri este de 137.967,62 lei fără
valoarea TVA, din care:
Capitolul 4 – Cheltuieli pentru invesițita de bază: 137.967,62 din care:
   4.4 – Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport – 137.967,62 lei

 
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: Da
Identificarea proiectului: Contract de finanțare cu nr. C0510PUI0012063200105
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: -

 

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: 
Cerințe referitoare la motivele de excludere
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) și alin. (2) 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) și alin (2) 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.
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

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1094882/14.10.2021] Pagina 2
Generat la: 18.10.2021 13:04



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.
  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 achizitii 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 pe durata derularii procedurii
de atribuire, pentru a evita orice denaturare a competiției și pentru a asigura tratament egal tuturor Operatorilor Economici, numele
persoanelor cu rol de decizie la nivelul Autorității Contractante și al furnizorilor de servicii auxiliare precum și al persoanelor
implicate în procedură sunt cele specificate în FDA.
Prin abatere profesională gravă se înțelege orice abatere care afectează reputația profesională a Operatorului Economic sau a
persoanei  membru(i)  ai  organelor  de  administrare,  conducere  sau  supraveghere,  decizie  sau  control  al  Operatorului
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Economic,inclusiv sau prin extindere, persoane care au fost supuse unei proceduri judiciare de investigaţie,pentru abateri, cum ar fi
încălcări ale regulilor de concurenţă de tip carte lîn scopul trucării licitaţiilor sau încălcării de drepturi de proprietate intelectuală,
săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă,  demonstrabile cu mijloace adecvate de probă,  cum ar fi  o decizie a unei  instanţe
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative.
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 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.

 
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 bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Precizarea principalelor produse/bunuri/dotări/echipamente livrate în ultimii 3 ani împliniți la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor, însoțită de certificări de bună execuție, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă
sunt autorități contractante sau clienți privați din care să rezulte că au fost prestate/livrate în conformitate cu normele profesionale
din domeniu și că au fost duse la bun sfârșit serviciile de furnizare de natura și complexitate similară/comparabilă cu furnizarea de
produse/dotări/echipamente care fac obiectul contractului, în valoare cumulată de minim 130.000 lei fără TVA la nivelul unui sau cel
mult trei contracte. Prin produse similare se înțelege, furnizări de dotări echipamente dezinfecție si dezinsecție. - Operatorul
economic va completa informațiile corespunzătoare în documentul DUAE din documentația de atribuire. Informațiile minime trecute
în DUAE privind experiența similară vor fi:
a)  obiectul  contractelor de furnizare astfel  încât să fie furnizate toate informațiile  solicitate și  necesare pentru a se verifica
îndeplinirea cerinței privind experiența similară;
b) beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați;
c) valoarea în lei fără TVA;
d) perioada de execuție/livrare (mai exact intervalul periodic - data de început și data de finalizare) în care s-a executat contractul;
e) locul executării furnizărilor;
g) se precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit.
Se va solicita ofertantului clasat pe locul I  după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente doveditoare privind
experiența similară.
Documentele doveditoare solicitate pot fi documente reprezentând 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 ultimii 3 ani în conformitate cu normele profesionale din domeniu și că au fost duse la bun sfârșit contractele de
furnizări de natura și complexitate similară/comparabilă cu furnizarea de produse/dotări/echipamente care fac obiectul contractului
în valoare cumulată de minim 130.000 lei fără TVA la nivelul unui sau cel mult trei contracte. Respectivele certificări trebuie să indice
cel puțin informațiile menționate în DUAE la experiența similară, astfel încât autoritatea contractantă să poată verifica corectitudinea
informațiilor transmise inițial.
Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) care probează îndeplinirea celor
asumate prin DUAE.
Intră în categoria documentelor reprezentând certificări de bună execuție: procesele verbale de recepție sau recomandări din partea
beneficiarilor sau documente constatatoare emise/contrasemnate de către beneficiarii contractelor de furnizare sau alte documente
similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizează toate informațiile solicitate pentru
demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară.
În situația în care se prezintă copie/copii după contractul/contractele pentru lucrarea/furnizările similară/similare, acesta/acestea
va/vor fi însoțit/însoțite de unul dintre documentele prezentate mai sus. Individual contractul/contractele pentru lucrarea/furnizările
similară/similare nefăcând dovada că furnizările efectuate au fost duse la bun sfârșit.
Ca și condiție sub sancțiunea considerării cerinței ca neîndeplinite documentele reprezentând certificări de bună execuție vor avea
semnătura și (după caz) ștampila emitentului.
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De asemenea, conform art. 113 alin (12) din Legea nr. 98/2016, ofertantul poate să invoce susținerea unui/unor terț/terți.
Documentele edificatoare vor fi prezentate în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul".
Persoanele  juridice  străine vor  prezenta  certificatele/documentele  edificatoare  în  original/copie  legalizată/copie  lizibilă  cu
mențiunea "conform cu originalul" însoțite de traducere autorizată în limba română - doar de către ofertantul clasat pe locul I.
Pentru calculul echivalentei leu/altă valută se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte, iar
pentru anul 2021 se va lua în considerare cursul valutar din data publicării anunțului de participare în SEAP.

 

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: 29.10.2021 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: 29.10.2021; 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
              Informații privind asocierea
Ofertantul va completa informațiile corespunzătoare din documentul DUAE și din documentația de atribuire.
Asociatul/asociații  nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate și vor prezenta atașat
ACORDUL DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică (Formularul nr. 1) cu Anexa la
Formularul 1 - Acordul de asociare: Informații despre asociere.
 
Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze
Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale
subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.
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DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat
acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr.3). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la
rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165
și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare,  atunci  acesta va prezenta DUAE doar în scopul  demonstrării
neîncadrării în motivele de excludere.
 
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182  din Legea nr. 98/2016.
DUAE completat de ofertant în care va 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 prestate în trecut,
corespunzător susținerii acordate.
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (model orientativ Formularul nr.2)  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.
 
Potențialii Ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al
Comisiei Europene - DG Creștere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către Autoritatea Contractantă în FDA.

 
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: 
5 zile conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție
publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.10.2021
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