
  Anunt de participare numarul 183638/17.03.2018

 Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele
acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Numar anunt: 183638 / 17.03.2018
Denumire contract: „Consultanta în vederea elaborarii mecanismului de calcul, evidentiere si acordare, de la
bugetul de stat, a compensatiei de serviciu public de calatori”
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Adresa postala:  Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod
postal:  012606 , Romania , Punct(e) de contact:  CRISTIAN-FLORIAN DOBRESCU , Tel.  +40
0753044740 / 0770586919 , Email:  achizitii@arf.gov.ro, ilie.circeag@mt.ro,
cristian.dobrescu@arf.gov.ro , Adresa internet (URL):  https://www.arf.gov.ro , Adresa profilului
cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU
DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale
acestora
Activitate (activitati)
Altele: Servicii feroviare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE
II.1.1)  Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

„Consultanta în vederea elaborarii mecanismului de calcul, evidentiere si acordare, de la bugetul de stat, a
compensatiei de serviciu public de calatori”

II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Sediul Prestatorului si Sediul Autoritatii Contractante
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov

II.1.3)  Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.4)  Informatii privind acordul-cadru



II.1.5)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
În contextul aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 al Parlamentului European si al
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului, se impune necesitatea elaborarii
unui nou mecanism de calcul, evidentiere si acordare de la bugetul de stat a compensatiei de serviciu public
în transportul feroviar public de calatori, A.R.F. revenindu-i, responsabilitatea aplicarii acestui mecanism.  
În conformitate cu prevederile OUG nr. 62/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, subventiile alocate
anual din bugetul de stat, în conditiile legii, operatorilor de transport feroviar public de calatori, reprezentând
compensatia aferenta pachetului minim de servicii, se vor asigura din bugetul A.R.F., în limita sumelor
alocate cu aceasta destinatie. Mecanismul de stabilire a compensatiei serviciilor publice pentru transportul
feroviar public de calatori trebuie sa se realizeze pe baza criteriilor de dimensionare a pachetului minim de
servicii, rutelor de circulatie, categoriilor si numarului de trenuri care compun pachetul minim de servicii,
precum si a standardelor de cost, astfel încât alocarile de la bugetul de stat sa fie în acord cu regulamentele
Uniunii Europene. 
Rezultatul final al achizitiei serviciului documentatiei întocmite de Prestator va fi implementarea unui sistem
facil privind calculul, evidentierea si acordarea de la bugetul de stat a compensatiei de serviciu public,
obtinerea avizului Consiliului Concurentei si aprobarea Ordinului Ministrului Transporturilor pentru Normele
metodologice privind calculul, evidentierea si acordarea de la bugetul de stat a compensatiei de serviciu
public.  
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor
:15  
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatiilor
suplimentare cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
71311300-4 - Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)

II.1.7)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8)  Impartire in loturi
Nu

II.1.9)  Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Cantitatea totala sau domeniul

Prestatorul va acorda consultanta, asistenta tehnica si juridica Autoritatii Contractante (AC) pentru
îndeplinirea responsabilitatilor sale privind acordarea de la bugetul de stat a compensatiei de serviciu public.  
Lista activitatilor ce urmeaza a fi derulate de Prestator nu este limitativa, acesta urmând sa acorde tot
sprijinul posibil pentru îndeplinirea rezultatelor asteptate.  
Prin personalul pus la dispozitie de catre furnizorul selectionat în urma acestei proceduri de achizitie,
Prestatorul va realiza urmatoarele activitati generale:  
a) organizarea si gestionarea activitatilor proiectului (inclusiv organizarea conferintelor de lansare si de
închidere);  
b) elaborarea cerintelor ce deriva din studiul legislatiei în vigoare cu aplicabilitate în domeniul ce face obiectul
procedurii, atât la nivel european cât si national;  
c) prezentarea unui exemplu de calcul pentru fiecare caz prevazut de legislatia în vigoare;  
d) elaborarea unei aplicatii informatice având ca obiect calculul, evidentierea si acordarea de la bugetul de
stat a compensatiei de serviciu public;  
e) participarea cu expertii solicitati conform cerintelor, la implementarea tuturor activitatilor din proiect;  
f) planificarea proiectului (conform unei ierarhii de obligatii contractuale) pe baza identificarii datelor de livrare
si a livrabilelor;  
g) urmarirea progresului conform planului de proiect si raportarea stadiilor de îndeplinire a obiectivelor;  
h) verificarea rezultatelor conform procedurii de asigurare a calitatii;  
i) corectarea/optimizarea activitatilor conform cerintelor autoritatii contractante;  
j) asigurarea controlului schimbarilor aprobate în proiect;  
k) redactarea/emiterea facturilor fiscale în urma aprobarii rapoartelor (de incepere, intermediar 1-5, final);  
l) diseminarea informatiilor necesare tuturor celor implicati în proiect;  
m) asigurarea suportului pentru realizarea activitatilor de publicitate si informare a beneficiarilor proiectului.  

Prestatorul va furniza urmatoarele rapoarte conform perioadei contractuale de 6 luni, astfel:  

Raport Termen  
Raport de începere 7 zile calendaristice  



Raport intermediar 1 Prima zi lucratoare a lunii în curs pentru luna încheiata  
Raport intermediar 2 Prima zi lucratoare a lunii în curs pentru luna încheiata  
Raport intermediar 3 Prima zi lucratoare a lunii în curs pentru luna încheiata  
Raport intermediar 4 Prima zi lucratoare a lunii în curs pentru luna încheiata  
Raport intermediar 5 Prima zi lucratoare a lunii în curs pentru luna încheiata  
Raport final Cu 10 zile lucratoare înaintea datei de finalizare a contractului
Valoarea estimata fara TVA: 910,084 RON

II.2.2)  Optiuni
Nu

II.3)  DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
6  luni incepand de la data atribuirii contractului 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)  Depozite valorice şi garantii solicitate

Valoarea garantiei de participare 9000 lei.Conform FORMULAR 3 din Sect. Formulare si modele de
documente.GP se va constitui în lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR din data publicarii
anuntului de participare, valabila 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, va fi constituita prin:
-virament bancar OP sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori
de o societate de asigurari, în conditiile legii.Cont GP:RO32 TREZ7015005XXX018829 deschis la Trezoreria
Sector 1 Buc., Beneficiar: A.R.F., cu sediul în România, bd Dinicu Golescu nr.38, sec. 1, Buc. Eventualele
neconcordante cu privire la îndeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind
cuantumul si valabilitatea se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în max. 3 zile lucratoare
de la data limita de depunere a ofertelor.Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data
?i ora limita depunere a ofertelor. GP este irevocabila. AUTORITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a
retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare
dintre urmatoarele situa?ii:a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita
câstigatoare nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai
târziu de 5 zile de la semnarea contractului de achizitie publica;c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza
sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei.Restituirea garantiei se
realizeaza potrivit art.38 din HG nr.395/2016, în baza cererii scrise(FORMULAR 1).În cazul depunerii de
oferte în cadrul unei asocieri de operatori economici GP trebuie constituita în numele asocierii si sa
mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.GP se semneaza
electronic si se depune în SEAP odata cu DUAE. Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea
contractului de achizitie publica, fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de
achizitie publica: - scrisoare de garantie , sau - instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari.

III.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare va fi asigurata din Bugetul de Stat.

III.1.3)  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. 39. din Legea
privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4)  Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1  
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164,
165, 167 din Legea nr. 98/2016. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii
economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.  
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:  

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;  
b) 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 în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 
c) 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;  

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii  

Se va completa în acest sens DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat,tert sustinator, subcontractant
cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre Autoritatea
Contractanta la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.  

Nota:  
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/ subcontractant) atrage
respingerea acesteia ca inacceptabila. 
2. Se vor 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 subcontractaresi/sau a
acordului de asociere, dupa caz.  

Cerinta nr. 2  
Informatii privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016  
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca în situatiile
prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.  
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire:  

Paun Marian - PRESEDINTE A.R.F 
Circeag Ilie - Director General- DGCSPMRRRFMP  
Capusan Mirela Victoria - Director DEF  
Dobrescu Cristian –Florian - Sef Serviciu AIMMR - DGCSPMRRRFMP  
Bumbacaru Cristina - Sef Serviciu SCSPR- DGCSPMRRRFMP  
Burghiu Maria Magdalena - Sef Serviciu SFCB  
Diaconu Ioana - Sef Birou finantari DEF  
Ostafie George Ion - Consilier asistent – SCSPR  
Butoi Andrei Costel - Consilier superior - SAIMMR 
Ionica Daniel - Expert asistent - SCSPR  
Stancioiu Gabriel Marius - Consilier superior – SAIMMR  
Dinca Florin - Sef Serviciu - SJRU  
Soava Theodor - Consilier principal -DEF  
Vitelus Maria - Consilier superior - DEF  
Arhire Alina - Consilier principal - BRETRI  
Cheznoiu Alexandra Roxana - Consilier juridic superior - SJRU  
Popirlan Ionut Andrei - Consilier asistent - SAIMMR  
Coltescu Mihai - Consilier superior - Sef Serviciu SERRF  
Pitiga Fanel-Sorin - Consilier superior - SAIMMR  
Badescu Gabriel - Consilier superior - SERRF  

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii  
Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat,tert sustinator, subcontractant
cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre Autoritatea
Contractanta la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.  
De asemenea se vor depune declaratii in conformitate cu art.60 din Lg.98/2016 (FORMULAR 4) de catre
fiecare ofertant, ofertant asociat,tert sustinator, subcontractant odata cu depunerea DUAE. Informatii si
formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerinta nr.1  
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului
Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. 
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. In cazul
asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator. 
Pentru persoane juridice straine. 
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/
atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este
rezident. 
Documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata a acestora in limba romana. 
În cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai
sus. 



Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii  
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre Autoritatea Contractanta
la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc. 
Document suport DUAE: 
- Certificatul constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/teritorial, sau document
edificator;  
- Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de
inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in
conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. 
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat 
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre
asociati in parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala
vor fi indeplinite prin cumul. 
Declaratia DUAE se completeaza online accesand site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter.

III.2.2)  Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3)  Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va declara in DUAE, servicii de consultanta în infrastructura de transport în valoare cumulata de
minim 300.000 lei fara T.V.A., pe o perioada de 3 ani in maxim 3 contracte.  
Valoarea pentru servicii de consultanta în infrastructura de transport care va fi luata în considerare pentru
experienta similara este valoarea corespunzatoare perioadei de 3 ani raportata la termenul limita de
depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita
prevazut în anuntul de participare publicat initial. Pentru îndeplinirea acestei cerinte Ofertantul va prezenta
urmatoarele: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele
sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care
a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora, fara TVA.  
Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul
contractului prezentat drept experienta similara, în conformitate cu art.12 alin. (5) din Instructiunea ANAP
nr.2/2017 emisa în aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice.  
Informatii privind subcontractarea.  

Potrivit art.172 alin (4) din Legea nr 98/2016 se va lua in considerare capacitatea tehnica si profesionala a
subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, Daca sunt
prezentate documente relevante in acest sens. In cazul in care este identificata o situatie de excludere,
conform prevederilor art.171 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura
data, conform prevederilor art.174, inlocuirea subcontractantului. Potrivit art.55 alin (1) din Legea nr.98/2016
se vor indica partea/partile din contract care urmeaza sa fie subcontractate. 
Ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii si toate datele de recunoastere a subcontractantilor, precum
si sa prezinte pentru fiecare subcontractant informatii si documente relevante referitoare la capacitatea
tehnica si profesionala necesara pentru partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sa le
îndeplineasca efectiv, indiferent de procentul de subcontractare. În cazul în care din informatiile si
documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala
necesara pentru partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sa le îndeplineasca efectiv, autoritatea
contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita o singura data înlocuirea acestuia si
prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/
partile din contract pe care acesta urmeaza sa le îndeplineasca efectiv. În cazul în care un ofertant
subcontracteaza o parte/ parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune
înainte de încheierea contractului cu Autoritatea Contractanta, contractul încheiat între ofertant si
subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. Înlocuirea sau introducerea unui
subcontractant dupa încheierea contractului, se poate face numai cu acordul Autoritatii Contractante si cu
conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentate initial.  
Informatii privind asocierea.  
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura in comun cu alti operatori economici, inclusiv
in forme de asociere temporara, in conformitate cu art. 53 din Legea nr.98/2016.’;  
Fiecare dintre asociati isi asuma obligatiile pentru oferta comuna si raspunde conform prevederilor
prezentului contract.  
In contractul de asociere se va preciza liderul de asociere.  
Asociatii raspund in mod solidar fata de Beneficiar pentru executarea contractului in conformitate cu cerintele
Documentatiei de atribuire.  
Operatorii economici vor prezenta dovada implementarii unui standard pentru sisteme de menagement al
calitatii conform standard SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabil la momentul prezentarii. Operatorii



economici care nu detin astfel de certificate vor furniza probe/dovezi prin care sa ateste conformitatea cu
standardele specificate, în conformitate cu prevederile art. 200 din Legea nr. 98/2016.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie depuse de ofertantul clasat pe primul loc
prin prezentarea certificatelor sau oricaror alte înscrisuri semnate de beneficiarul contractului care sa
confirme receptionarea serviciilor pentru fiecare contract mentionat, in conformitate cu art.179 lit. b) din
Legea 98/2016, care vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe
locul I la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa DUAE. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu
depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele
asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Se va completa DUAE. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul
de asociere (FORMULAR 5). Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi
solicitate doar ofertantului declarat castigator. Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele
justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Document suport DUAE: Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea
evaluarii ofertelor. Ofertantii vor prezenta dovada implementarii unui standard de asigurare a calitatii conform
standard SR EN ISO 9001 sau echivalent. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie
indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.

III.2.4)  Contracte rezervate
Nu

III.3)  CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1)  Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)  Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)  Tipul procedurii

Licitatie deschisa
IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj
maxim

1. Pretul ofertei 74 % 74
Descriere: Punctajul P1 pentru factorul de evaluare “Pretul ofertei” se acorda astfel: a)
pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor*) se acorda punctajul maxim alocat
factorului de evaluare, respectiv pondere 74%; *) Pretul ofertei reprezinta valoarea
acesteia în lei fara TVA b) pentru alt pret decât cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul
astfel: P1i = (P min / Pi ) x 74
2. Experienta expertilor 26 % 26
Descriere: Ofertantul va face dovada ca dispune de 4 experti cu experienta în
specializarile solicitate la punctul 6.1.1 Experti principali din Caietul de Sarcini Punctajul P2
pentru factorul de evaluare ce vizeaza aspectele calitative ale ofertei experienta expertilor:
pondere – 26% Punctajul maxim alocat pentru experienta expertilor PEE - 100 puncte.
Punctajul P2 respectiv factorul de evaluare pentru aspectele calitative ce vizeaza
experienta expertilor a fost stabilit la cuantumul total de 26%, respectiv 8% pentru Expertul
principal nr. 1 – Manager de Proiect si 6% pentru fiecare expert principal. P2= PEE x 26%
Punctaj maxim total: 100

IV.2.2)  Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

02.2/43/08.02.2018
IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract



Nu

IV.3.3)  Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2018
16:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.04.2018 16:00

IV.3.5)  Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)  Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8)  Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):  30.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu
VI.2)  CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu
Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  ALTE INFORMATII
. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este înregistrat în SEAP. 2. Corespondenta
si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi în limba româna, sau însotite de traducere
autorizata în limba româna. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de
participare 4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la
Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. 5. Raspunsurile la
solicitarile de clarificari se vor posta în termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a
anuntului de participare 6. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse,
online la Sectiunea “Întrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele
documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor online (Sectiunea “Întrebari”), integral în sectiunea
corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/ fisiere distincte semnate
cu semnatura electronica.

VI.4)  CAI DE ATAC
VI.4.1)  Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal: 
030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40
218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr
101/2016

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
A.R.F. – Serviciul Juridic si Resurse Umane
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , 
Romania , Tel.  +4 0750032676 , Email:  office@arf.gov.ro , Adresa internet (URL):  www.arf.gov.ro

VI.5)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
16.03.2018 11:14

Inapoi  Detalii procedura  Procese verbale / Declaratii Documentatie, clarificari si decizii


