
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 423567

 Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele
acestei proceduri de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: MUNICIPIUL ORADEA
Numar invitatie / anunt: 423567 / 27.02.2018
Denumire contract: Achizitia contractului de servicii pentru - elaborarea proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor
(PAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asisten?a tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor pentru obiectivul de investitii: „MODERNIZARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA ÎNTRE STA?IILE
EPISCOPIA BIHOR-ORADEA VEST”
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
MUNICIPIUL ORADEA 
Cod fiscal:  4230487,   Adresa:  P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Oradea,  Telefon:  +4 0259437000,  Fax:  +4
0259409406

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
IN SEAP

I.1.3)  Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: 
In SEAP

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)  Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)  Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
Achizitia contractului de servicii pentru - elaborarea proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC),
proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asisten?a tehnica din partea proiectantului pe perioada
executarii lucrarilor pentru obiectivul de investitii: „MODERNIZARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA
FERATA ÎNTRE STA?IILE EPISCOPIA BIHOR-ORADEA VEST”

II.1.2)  Tip contract: Servicii
II.1.3)  Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)  Obiectul contractului: 

Achizitia contractului de servicii pentru - elaborarea proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC),
proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asisten?a tehnica din partea proiectantului pe perioada
executarii lucrarilor pentru obiectivul de investitii: „MODERNIZARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA
FERATA ÎNTRE STA?IILE EPISCOPIA BIHOR-ORADEA VEST” Autoritatea contractanta va raspunde tuturor
solicitarilor de clarificari in a 2 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se
pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 4 zile.

II.1.6)  CPV: 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 39,432.83 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare 1% din valoarea totala estimata a contractului : 394,32 lei Garantia de

participare se constituie prin: 1. virament bancar in contul
RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea
2. instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori



de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind
autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. 3. În cazul în care valoarea
garantiei de participare este mai mica de 5.000 de lei, constituirea garantiei
poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar - perioada
de valabilitate de 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea
ofertei. - Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare
trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. - Echivalenta pentru o
garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din
data publicarii anuntului de participare/simplificat in SEAP. - Instrumentul de
garantare se va prezenta autoritatii contractante,in SEAP, cel mai tarziu la
data si ora limita de depunere a ofertelor - Instrumentul de garantare
prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a
constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si
sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare
acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora,
emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din garantia de
participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei
oricaruia dintre membrii asocierii.

Garantie de buna executie

Da, 10 % din pretul contractului, fara TVA. - Garantia de buna executie se
constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de
achizitie publica(art. 39 din HG 395/2016). - Garantia de buna executie se
constituie prin una din urmatoarele modalitati: -Virament bancar intr-un cont
bancar deschis de Prestator la dispozitia autoritatii contractante la o banca
agreata de ambele parti. - În cazul în care valoarea garantiei de buna
executie este mai mica de 5.000 de lei, constituirea garantiei poate fi facuta
prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. - Printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari; Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de
operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de buna executie,
trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca
respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii
asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare
declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de
dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.
Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art42 din HG
395/2016.

 
III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Criterii de calificare 
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului
sau al profesiei
 Descriere: 1. Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art 164, art 165, art.167. din
Legea 98/2016 . Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor : Se va prezenta DUAE in
conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza
indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerintele privind
neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform
art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016. Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate
informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele: 1. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat
(bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata
a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si
punctul/punctele de lucru ,,pentru care exista obligatii de plata" la momentul DEPUNERII ACESTORA. 2. Cazier
fiscal pentru operatorul economic, 3. Cazier judiciar pentru operatorul economic, 4.Cazier judiciar 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, a?a cum rezulta din certificatul constatator
emis de ONRC / actul constitutiv. 5. 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 achizi?iile publice; 6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este
rezident. 7. Orice alte documente edificatoare. 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se
gaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoane cu functii de decizie: Bolojan Ilie Gavril
Primar Birta Florin –Alin Viceprimar Malan Mircea Viceprimar Duse Traian Adrian Consilier Local Dulca Camelia –



Mariana Consilier Local Maci Mihai Consilier Local Negrean Daniel – Dumitru Consilier Local Morar Grigore
Consilier Local Buhas Camelia Liana Consilier Local Dragos Marcel Daniel Consilier Local Tau Ioan Consilier
Local Marinau Florin Liviu Consilier Local Filimon Teofil Laviniu Consilier Local Lezeu Ioan Consilier Local Felea
Adrian Ioan Consilier Local Fonoage Corina Lavinia Silvia Consilier Local Zdranca Ionel Marius Consilier Local
Blaga Mariana Consilier Local Sabau Popa Mihai Consilier Local Mohan Aurel George Consilier Local Negrea
Adrian Consilier Local Avram Nicolae Ioan Consilier Local Peto Dalma – Csilla Consilier Local Kecse Gabriella
Consilier Local Kirei Melinda Consilier Local Kis Gabor Ferencz Consilier Local Chiana Laurentiu Alin Consilier
Local Ionescu Romeo Consilier Local Florea Augustin Eduard Director Executiv Directia Economica Palladi
Dacian-Salvator City Manager Has Nadia Ramona Director adj.Directia Economica Borbei Eugenia Director
Executiv Directia Juridica Marc Oltea Diana Sef Serviciu Juridic Contencios Cos Lacramioara Consilier juridic
Directia Juridica Mihelea Adriana Consilier juridic Directia Juridica Ghitea Mircea Teodor Director executiv Directia
Tehnica Bentan Emil Director Executiv AdjunctDirectia Tehnica Tent Aurelia Director executiv Adjunct Directia
Tehnica Stejeran Mircea Sef Serviciu Directia Tehnica Budurean Cristian Consilier Directia Tehnica Pantis Erika
Consilier Directia Tehnica Krausz Viorica Consilier Directia Tehnica Tivadar Mioara Aurelia Consilier Directia
Tehnica Maghiar Iulia Manuela Sef serviciu Achizitii Publice Nicoara Julieta Consilier Achizitii Publice Olimpia
Horge Consilier Achizitii Publice Nastea Mihaela Consilier Achizitii Publice Laslau Mihaela Consilier Achizitii
Publice Vaida Teodora Ioana Consilier Achizitii Publice Negrau Andreea Georgiana Consilier Achizitii Publice
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de
reziden?a, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile
de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul
contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre
operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. In ceea ce priveste
modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc
cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV - A,B,C,D. In fapt,
operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul - ?: Indicatie globala pentru
toate criteriile de selectie – “ In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului
economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in
documentele achizitiei mentionate in anunt.” Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate
prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini,
documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor. Prevederile articolului 196 alin 1 din Legea 98/2016 raman aplicabile. Cerin?a se aplica inclusiv pentru
subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE
distinct. Ofertatii trebuie sa detina autorizatie AFER in conformitate cu prevederile Ordinului M.T.C.T. nr. 880/2005 (
Anexa 2, cap.2 ), pentru: introducerea instalatiei de semnalizare a apropierii trenurilor fara semibariere
(semnalizare SAT) a trecerii la nivel cu calea ferata. Aceasta solicitare are la baza prevederile Avizului CTE nr.
32/I.3/21.08.2017.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor a prestat servicii similare a caror valoare CUMULATA a fost de minim 39.000 lei fara TVA. Pentru scopul
prezentei proceduri: 1. perioada de referinta - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculata în sens invers
pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de
depunere a Ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita
inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata
îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în
intervalul de timp nou rezultat 2. Prin servicii similare autoritatea contractanta în?elege: servicii de proiectare
pentru executia/reabilitarea/modernizarea de drumuri/poduri/pasaje/viaducte rutiere/ alte obiective superioare din
punct de vedere al complexitatii. Prin servicii de proiectare autoritatea contractanta intelege servicii de intocmire
proiect tehnic si/sau studii de fezabilitate si/sau studii de prefezabilitate si/sau documentatii de avizare a lucrarilor
de interventie si/sau similar in cazul operatorilor economici straini. Se va prezenta DUAE in conformitate cu
prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate
in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Prevederile Articolului 196 alin 1 din Legea
98/2016 raman aplicabile. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE
in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza
indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste
modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc
cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV - A,B,C,D. In fapt,
operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul - ?: Indicatie globala pentru
toate criteriile de selectie – “ In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului
economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in
documentele achizitiei mentionate in anunt.” Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar
(autoritate contractanta sau client privat) care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE si urmeaza a fi
prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna prestare



documentele intocmite in conformitate cu formularul din documentatia de atribuire sau procese verbale de receptie
sau recomandari sau documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise
sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei
de calificare privind experienta similara.,Experienta similara - continuare Nota 2 :Daca se vor prezenta ca
experienta similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia
sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna prestare depuse,
care sunt serviciile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei. Nota 3: Pentru contractele
exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala
Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna
decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. ( exemplu:; decembrie 2012: 1 euro = 4,510000 lei;
decembrie 2013: 1 euro = 4,436100 lei ; decembrie 2014 : 1 euro = 4,20500 lei, decembrie 2015 : 1 euro = 4.4467
lei; decembrie 2016: 1 EUR = 4.5172 RON; anul 2017 : 1 EUR = 4,644 lei) Nota 4 Pentru contractele exprimate in
alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in
care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 3.,Atentionari
speciale: 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, acordul de
subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei
pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile
DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar
pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Se va prezenta : DUAE in conformitate
cu prevederile art 193 din Legea 98/2016 asa cum a fost modificat prin OUG 107/2017 din 20 decembrie 2017
pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice . - angajamentul
ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (daca este
cazul), - acordul de subcontractare (daca este cazul) si - acordul de asociere (daca este cazul),ASOCIEREA:
1.Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori
în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la
procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016. 2. In cazul în care mai multi operatori
economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si
profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor
raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. 3. În cazul în care mai multi operatori
economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce
priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si
profesionala conform Legii98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va
prezenta DUAE pentru fiecare asociat precum si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza
indeplinirea celor asumate in acord urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.,SUBCONTRACTAREA: 1.În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o
parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. 2.Autoritatea
contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi daca acestia sunt cunoscuti la momentul
depunerii ofertei 3.Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 150 alin
2 din HG 395/2016 si ale art 219 coroborat cu art. 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si
reprezentantii legali pentru: - furnizorii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica, - pentru
subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de
subcontractare, daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei 4.Autoritatea contractanta informeaza
ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/
subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de
depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar
numele. 5.Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si
167 în legatura cu subcontractantii propusi. 6.În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea
în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o
singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în
aceasta situatie. 7.Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de
ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a
subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca
documentele prezentate sunt relevante în acest sens,SUBCONTRACTAREA - Continuare 8.Autoritatea
contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita 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. 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 o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge
subcontractantul propus si va solicita ofertantului 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 o/le îndeplineasca efectiv. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor :



Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant (atat pentru subcontractantii pe ale caror capacitati se
bazeaza operatorul economic cat si pentru subcontractantii pe ale caror capacitati nu se bazeaza) precum si
acordul de subcontractare. Duae va contine informatiile prevazute de art 193 din OUG 107/2017 respectiv:
Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE
separat, incluzând toate informatiile referitoare la faptul ca nu se afla în niciuna din situatiile de excludere
mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 precum si cele referitoare la criteriile privind capacitatea si
care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul
procedurii de atribuire. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine
numai informatii referitoare la faptul ca nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165
si 167 Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a
fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.,TERTII SUSTINATORI: 1) Operatorul economic are dreptul sa
invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la criteriile privind
capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si
tertul/tertii respectiv/respective 2) În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau
profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are
obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice
moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu
angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre
tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor
asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul
angajament. 3) În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta
similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în
care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului 4) Autoritatea contractanta va verifica
daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica
si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de
excludere prevazute la art. 164, 165 si 167. 5) Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante
privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167,
autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii
sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin.
(2) lit. b) din Legea 98/2016. 6) În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda
sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i),
oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat
sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau
documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul
angajament. 7) În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie
publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare
la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul
încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament
ferm.,Tertii sustinatori - continuare În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire
la tertul sustinator. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor : DUAE completat de ofertant
va include informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?a parte, inclusiv masurile avute în vedere de
acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ata?eaza DUAE ?i angajamentul ferm ale
ter?ului sus?inator/angajamentele ferme ale ter?ilor sus?inatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care ter?
ul/ter?ii sus?inatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Ter?ul/ter?ii sus?inatori vor completa DUAE cu
informa?ii privind nivelul lor de experien?a, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sus?
inerii acordate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in angajamentul de sustinere
urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de
indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de
date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  PROCEDURA

IV.1.1)  Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2)  Modalitate de desfasurare: Procedura online

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: 

S.E.A.P.
IV.3.2)  Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON



IV.3.4)  Data limita de depunere a ofertelor: 12.03.2018 15:00
IV.3.5)  Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)  Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  MOD DE FINANTARE

VI.1.1)  Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)  Tip de finantare: Fonduri bugetare 
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 27.02.2018 15:32

Inapoi  Detalii procedura


