
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 424636

 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 ARAD
Numar invitatie / anunt: 424636 / 13.03.2018
Denumire contract: Servicii de consultanta pentru “Monitorizarea si evaluarea implementarii Planului de Mobilitate
Urbana Durabila pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de între?inere ?i exploatare a modelului de transport” /
Municipiul Arad
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
MUNICIPIUL ARAD 
Cod fiscal:  3519925,   Adresa:  B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Arad,  Telefon:  +40 257281850/289/350, 
Fax:  +40 257281450

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: 
Servicii de consultanta pentru “Monitorizarea si evaluarea implementarii Planului de Mobilitate Urbana
Durabila pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de între?inere ?i exploatare a modelului de transport” /
Municipiul Arad

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

Prestatorul va acorda servicii de consultanta pentru monitorizarea si evaluarea implementarii Planului de
Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Arad conform cerin?elor caietului de sarcini. Autoritatea
contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1 (cu maxim
9 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) cu 7 zile inainte de data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor, astfel incat sa se respecte prevederile art. 20-21 din OUG 107/2017

II.1.6)  CPV: 71621000-7 - Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 25,210.08 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 Cuantumul GP este de 250 lei/echivalent euro/alte valute. Echivalenta

leu/alte valute se va face la cursul BNR corespunzator datei anterioare
termenului limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a
GP trebuie sa fie de min. 120 de zile de la data limita de depunere a
ofertelor. Mod constituire garantie participare: a)instr. de garantare emis în
cond. legii în favoarea AC (art. 36 din HG 395/2016); b) Virament sau Ordin
de plata, vizat de banca c)in numerar la casieria AC. Contul pentru garantiei



de participare la licitatii al Mun. Arad deschis la Trez. Mun. Arad este:
RO40TREZ0215006XXX006669. Pentru scrisoare de garantie, ea va fi
eliberata de preferat de o banca/societ. asigurari din România; pt. scrisorile
emise de banca/soc de asigurari din strainatate, se prezinta în anexa
traducerea autorizata. Garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel
mai târziu la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garant.
particip. se va incarca in SEAP, scanata si semnata cu semnatura
electronica extinsa pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei
indicata in anuntul de participare. În cazul în care un grup de operatori
depune oferta comuna, instrumentul de garantare va fi emis în numele
asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca aceasta acopera, în mod
solidar, toti membrii asocierii, cu nominalizarea acestora.

Garantie de buna executie

Garantia de buna executie este de 2,5% din val. contract fara TVA. Garantia
de buna executie se constituie: in numerar prin depunerea garantiei la
casierie, fie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis
în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care
devine anexa la contract, fie prin retineri succesive din valoarea fiecarei
facturi depuse spre decontare la autoritatea contractanta, retineri care vor fi
virate într-un cont de garantii comunicat de catre ofertantul câstigator cu
ocazia semnarii contractului. Garantia de buna executie se constituie prin
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz în care
contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din
cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de
disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala depusa
de contr.în contul astfel deschis este de 0,5% din pretul contractului. Pe
parcursul îndeplinirii contractului, AC urmeaza sa alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate pâna la concurenta sumei stabilite
drept garantie de buna executie în contractul de achizitie publica si va
înstiinta contractantul despre varsamântul efectuat, precum si despre
destinatia lui. Garantia de buna executie aferenta serviciilor se va restitui în
termen de 14 zile de la finalizarea prestarii etapei a doua, asa cum este
precizata in contractul de servicii, în cazul în care autoritatea contractanta nu
a atribuit în aceasta perioada contractul de lucrari în cauza

 
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. Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de
atribuire ofertantul care se încadreaza în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care
poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE din sectiunea Documente de catre operatorii
economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate
prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului
economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul
acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor
restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul
prezentarii; 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 L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.
2.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din L 98/2016. Fiecare operator economic este obligat sa
completeze DUAE. Persoanele cu functie de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire: Carmen Iosup – presedinte cu drept de vot, Laurentiu Florescu-membru, Simona Adela
Hoblea-membru, Petru Stelian Adam Bezsnei-membru de rezerva, Ancuta Iancu-membru de rezerva; dl.
Gheorghe Falca, primar; dl. Bognar Levente -Grigorie, viceprimar; dl. Bibart Laurentiu-Claudiu, viceprimar; dna
Claudia Macra, administrator public; dna Elena Portaru-Director executiv, dna.Mihaela Nagy-Sef Serviciu Achizitii
Publice, Radu Carmen-Sef Financiar-contabilitate, Grozavu Claudia-Director economic, Miculita Daniela-Sef Birou,
Rusu Dorina-Sef birou, Burza Han Camelia Galina-consilier, Kraus Gertrude Ramona-Sef birou, Movileanu
Daiana-consilier, Dragan Radu-Arhitect sef; dl. Ciprian Puie- consilier juridic, Ples Ramona – consilier juridic,
Strachinaru Ionela-consilier juridic, dl. Rivis-Tipei Lucian, consilier local, dna. Cismasiu Mariana, consilier local, dl.
Ciupe Ionel, consilier local, Tabuia Roxana Adriana-consilier local, dl. Bulbuc Ionel, consilier local, dna. Andres
Laura, consilier local, Handra Arsenie, consilier local, Boca Bogdan-Vlad, consilier local, Saplacan Gheorghe,



consilier local, Naaji Antonela-Luciana, consilier local, Dinga Stefania Patricia – consilier local, Lupas Marin,
consilier local, Dumitrean Adina-Liana, consilier local, Furau Gheorghe-Oto, consilier local, Chesa Ilie, consilier
local, Stoenescu Anca-Patricia, consilier local, Varcus Beniamin-Narcis-Cristian, consilier local, Buruc Cosmin
Alexandru, consilier local, Szabo Mihai-Iosif, consilier local, Furde Gheorghe-consilier local, Filip Flavius Emanuil-
consilier local. Autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 62 din L. 98/2016 oricarui operator economic care
se încadreaza în situatiile descrise la art. 60 din L. 98/2016 Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60
din L 98/2016 se va incarca in SEAP la momentul incarcarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica
extinsa DUAE se va incarca in SEAP si semnata cu semnatura electronica extinsa. Operatorii economici ce depun
oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul
economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca
are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi
demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de
atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate
prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente
echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor DUAE se va
incarca in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Lista serviciilor similare prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (se
considera 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor), însotita de certificate de buna executie pentru
serviciile cele mai importante,Informatii privind asociatii si subcontractantii Ofertan?ii vor preciza în oferta
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor
propusi 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: Cel mai bun raport calitate–cost
Factori de evaluare

Denumire  Punctaj
maxim

Pretul ofertei 40
Descriere: Componenta financiara
Calificarea si experienta personalului ce va realiza efectiv activitatile
care fac obiectul contractului 60

Descriere: Componenta tehnica
 
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: 29.03.2018 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: 13.03.2018 15:57

Inapoi  Detalii procedura


