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  Anunt de participare numarul 184737/05.05.2018

 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: MUNICIPIUL ORADEA
Numar anunt: 184737 / 05.05.2018
Denumire contract: FURNIZARE A 10 TRAMVAIE PENTRU TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI ÎN
MUNICIPIUL ORADEA
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:

MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala:  P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor , Localitatea:  Oradea , Cod postal:  410100 , Romania ,
Punct(e) de contact:  serviciul achizitii publice , cam 133 , int.288 , Tel.  +4 0259437000 , In atentia: 
manuela maghiar , Email:  manuela.maghiar@oradea.ro , Fax:  +4 0259409406 , Adresa internet (URL): 
www.oradea.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www1.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)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

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

FURNIZARE A 10 TRAMVAIE PENTRU TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI ÎN MUNICIPIUL ORADEA

II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: municipiul oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor

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

Obiectul achizitiei îl constituie un numar de 10 tramvaie noi pentru transportul urban de calatori în municipiul
Oradea. De asemenea fac parte din obiectul achizitiei si vor fi incluse în pret urmatoarele elemente:  
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• livrarea de dispozitive, echipamente de diagnostic, piese de schimb si scule specifice necesare punerii în
functiune a tramvaielor livrate la OTL si operarii în conditii de functionalitate a acestora;  
• instruirea si autorizarea personalului OTL ;  
• activitatea de punere în functiune a tramvaielor în OTL cu asumarea întregii responsabilitati asupra
produsului final de catre Ofertant; 
• Manopera de întretinere planificata si revizii tehnice conform manualului de întretinere al producatorului va fi
efectuata în perioada de garantie de catre Ofertantul declarat câstigator, cu personal propriu sau cu
personalul OTL cu asumarea întregii responsabilitati asupra produsului final de catre Ofertant.  
• asigurarea reprezentantei service în regim permanent la sediul (depoul) OTL pe toata perioada de garantie;  
• livrarea de piese de schimb, agregate, echipamente si materiale de prima dotare, uleiuri si lubrifianti, SDV-
uri speciale, consumabile, conform manualului de întretinere si reparatii si echipamente de diagnosticare
complete (inclusiv hardware si software)  
 
Numarul de tramvaie care fac obiectul prezentei proceduri este de 10.  
Suplimentarea pretului contractului va putea fi facuta fara organizarea unei proceduri competitive, prin
incheierea unui act aditional, autoritatea contractanta stabilind in acest sens in propunerea de contract o
clauza de revizuire in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit a din Legea 98/2016. In baza acestei
clauze vor putea fi achizitionate inca maxim 10 buc tramvaie.  
Valoarea estimata de 148.905.600 lei fara tva reprezinta valoarea estimata totala in lei fara tva conform art 2
caz practic pag 6 din Instructiunea 3/2017- respectiv, valoarea estimata a tramvaielor care fac obiectul
prezentului contract (10buc) inclusiv cantitatile suplimentare care vor putea fi achizitionate in baza clauzei de
revizuire (alte 10 buc).  
 
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 14 zile.Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a
zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34622100-4 - Vagoane de tramvai (Rev.2)
34631000-9 - Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)
50222000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (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

Obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura:10 buc tramvaie 
Cantitatea de 10 buc va putea fi suplimentata prin achizitia a inca maxim 10 bucati in baza clauzei de
revizuire formulata conform art 221 alin 1 lit a din Legea 98/2016
Valoarea estimata fara TVA: intre 74,452,800  si  148,905,600 RON

II.2.2)  Optiuni
Nu

II.3)  DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
48  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

744.000 Lei Garantia de participare se constituie prin: virament bancar in contul
RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea; 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. 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
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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. Da, 10 % din pretul contractului. 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: - scrisoare de garamtie bancara; - Virament
bancar intr-un cont bancar deschis la dispozitia autoritatii contractante ; - 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; - Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest
caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma initiala care se
depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului de
achizitie publica, fara TVA. - Printr-un instrument de garantare emis în 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.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local si POR

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;

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
1. Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art 60, 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.60, 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 in cadrul acestuia,
asa 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 achizitiile
publice;  
6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.  
7. Orice alte documente edificatoare.  
 
Persoanele cu functie de decizie sunt urmatoarele:  
Numele persoanelor ce detin functii de decizie Functia in cadrul autoritatii contractante  
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  
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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  
Mos Florin Marius Director executiv  
DMPFI  
Sarac Ionut Pavel Consilier  
DMPFI  
 
Neag Mihaela Consilier DMPFI  
Guler Ovidiu Vasile Consilier  
DMPFI  
Maghiar Iulia Manuela Sef serviciu Achizitii Publice  
Nicoara Julieta Consilier Achizitii Publice  
Horge Olimpia Consilier Achizitii Publice  
Nastea Mihaela Consilier Achizitii Publice  
Laslau Mihaela 
Consilier Achizitii Publice  
Vaida Teodora Consilier Achizitii Publice  
Negrau Andreea Georgiana Consilier Achizitii Publice  
Nica Romeo-Emilian Director Economic 
SC Oradea Transport Local SA  
Pop Viorel Mircea Director General 
SC Oradea Transport Local SA  
Revnic Adrian Director Tehnic 
SC Oradea Transport Local SA  
Muresan Ioan Inginer Sectia1  
Teodorof Claudiu Sef birou tehnic 
SC Oradea Transport Local SA 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 prin”Indicatie
Globala”  
Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informa?iilor incluse în DUAE (raspuns)
referitoare la capacitatea de exercitare a activita?ii profesionale ?i pe care Operatorul Economic le poate
propune Autorita?ii Contractante includ, fara a se limita la: 
i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer?ului sau documente echivalente eliberate
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de autorita?i competente din ?ara în care Operatorul Economic este stabilit;  
ii. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, în conformitate cu legisla?ia tarii in care este
stabilit  
Documentele justificative 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. 
 
La solicitarea expresa a Autorita?ii Contractante ?i în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016,
transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare ?i întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe
baza aplicarii criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau Asocierea de operatori
economici) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerin?ei prin prezentarea de documente care sa:  
i. probeze toate afirma?iile incluse în DUAE (raspuns) la rubrica/rubricile solicitate;  
ii. sa demonstreze ca:  
a. Operatorul Economic este legal constituit în ?ara sa de origine ?i ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile
de anulare a constituirii,  
b. desfa?oara în mod licit pe pia?a activitatea sa profesionala, respectiv:  
i. exista coresponden?a între obiectul Contractului ?i activitatea economica înscrisa în documentul de
constituire al Operatorului Economic sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activita?ilor economice
în Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru Operatorul/Operatorii Economici ofertan?i;  
ii. exista coresponden?a între activitatea asociata rolului Operatorului Economic în procedura ?i activitatea
economica înscrisa în documentul de constituire al acestuia sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a
activita?ilor economice în Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru Subcontractant ?i/sau Ter? sus?
inator. 
Corespondenta se determina prin raportarea cel pu?in la sec?iunea din economia na?ionala, determinata pe
principiul omogenita?ii la nivel de Clasificare a activita?ilor din economia na?ionala, cu luarea în considerare
a naturii produselor furnizate. 
 
Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informa?iilor incluse în DUAE (raspuns)
referitoare la capacitatea de exercitare a activita?ii profesionale ?i pe care Operatorul Economic le poate
propune Autorita?ii Contractante includ, fara a se limita la: 
iii. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer?ului sau documente echivalente
eliberate de autorita?i competente din ?ara în care Operatorul Economic este stabilit;  
iv. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, în conformitate cu legisla?ia tarii in care este
stabilit

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
Experien?a similara:  
Operatorul economic sa faca dovada ca în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, a furnizat
minim 1 produs similar 
Pentru scopul prezentei proceduri:  
1. perioada de referin?a - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data
comunicata în anun?ul de participare (publicat la ini?ierea 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 produs similar autoritatea contractanta în?elege: vehicul rutier de transport pe sine destinat calatorilor,
propulsat electric si conectat la conductori electrici sau alte produse de aceeasi natura si complexitate sau
superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau scopului. 
 
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 llimita 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.
Prezenta mentiune este in conformitate cu mentiunile din DUAE, Partea IV: « Criteriile de selec?ie »
sectiunea ?: Indica?ie globala pentru toate criteriile de selec?ie. In fapt, operatorii economici vor bifa la
sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul - ?: Indica?ie globala pentru toate criteriile de selec?ie –“
În ceea ce prive?te criteriile de selec?ie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca
Acesta îndepline?te toate criteriile de selec?ie impuse indicate în anun?ul relevant sau în documentele
achizi?iei men?ionate în anun?.”  
Efectuarea furnizarilor similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau
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contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte: 
? Furnizarea de produse similare 
? valori – in lei fara tva  
? perioada furnizarii 
? beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati  
Nota 1 Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat)
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.  
Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna furnizare urmatoarele: 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.  
Aten?ionari speciale:  
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 subcontractare si/sau a
acordului 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.  
1. Mentiuni generale privind 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.  
2. Mentiuni generale privind 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 in masura in care acestia sunt cunoscuti la
momentul ofertarii. 
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 in conformitate cu art 71
alin 2 din Directiva 24/2016 si cu art 55 din Legea 98/2016. 
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: 
- prestatorii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica,  
-pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente
ale lantului de subcontractare. 
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 
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
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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 
9. Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii
ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct
de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si
datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia,
valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspect (art 150 alin 1 si 2 din Hg 395/2016).  
10. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi
subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti
nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele
aferente furnizarilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta
cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza
raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.  
11. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimtamântul la cesiunea cntractului de subcontractare
catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d din Legea 98/2016 si conform art1317 din Noul
Cod Civil.  
12. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe
durata contractului de achizitie publica. 
13. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie
publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de
achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor,
contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si
reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi
subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi
subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare
pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii
lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit  
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor :  
Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. 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.  
3. Mentiuni generale privind Terti 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 operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica
si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator. 
 



5/7/2018 eLicitatie - Anunt de participare numarul 184737/05.05.2018

http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Notice/CNotice/CNoticeView.aspx 8/11

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor : DUAE completat de ofertant va include
informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta
pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale
tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care
tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. 
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la
contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii 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.  
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru
activitatea principala ce face obiectul contractului, prin prezentarea unor certificate valabile la momentul
prezentarii emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al calitatii. Certificatele/documentele trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor : Se va prezenta DUAE in conformitate cu
prevederile art 193 alin 1 din Legea nr. 98/2016 iar documentele justificative solicitate 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.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
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. 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. 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 subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. 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. Se va prezenta DUAE
pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. 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. Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare.
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. Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant
precum si acordul de subcontractare. 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. DUAE
completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv
masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza
DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa
rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Tertul/tertii
sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele
executate în trecut, corespunzator sustinerii 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. DUAE
completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv
masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza
DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa
rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Tertul/tertii
sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele
executate în trecut, corespunzator sustinerii 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. Se va
prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea nr. 98/2016 iar documentele
justificative solicitate 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.

III.2.4)  Contracte rezervate
Nu

III.3)  CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
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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 51 % 24.99
Descriere: Componenta financiara
2. 2. Termen de livrare 10 % 4.9
Descriere: Se puncteaza termenul de livrare
3. 3. Consum efectiv specific de energie electrica

pe sistemul de tractiune
11 % 5.39

Descriere: Consum efectiv specific de energie electrica pe sistemul de tractiune
4. 4. Timpul afectat reviziilor planificate (ore/an) 4 % 1.96
Descriere: Timpul afectat reviziilor planificate (ore/an)
5. 5. Acceleratia maxima 4 % 1.96
Descriere: Acceleratia maxima
6. 6. Deceleratia maxima la franarea de serviciu 4 % 1.96
Descriere: Deceleratia maxima la franarea de serviciu
7. 7. Nivel de zgomot masurat exterior (dB) 4 % 1.96
Descriere: 7. Nivel de zgomot masurat exterior (dB)
8. 8. Nivel de zgomot masurat interior (dB) 4 % 1.96
Descriere: Nivel de zgomot masurat interior (dB)
9. 9. Performantele sistemului de aer conditionat

interior salon
4 % 1.96

Descriere: Performantele sistemului de aer conditionat interior salon
10. 10. Performantele sistemului de incalzire interior

salon
4 % 1.96

Descriere: Performantele sistemului de incalzire interior salon
Punctaj maxim total: 49

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
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: 31.05.2018
13:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.06.2018 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
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Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

120 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):  06.07.2018 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

Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2014-2020 buget local al
Primarie Municipiului Oradea
Tip de finantare:  Program / Proiect 
Program / Proiect:  Programul Operational Regional - POR

VI.3)  ALTE INFORMATII
1.Clauza suspensiva Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de încheierea contractului
de finantare sau de alocarea de credite bugetare de catre autoritatea contractanta pentru acest obiectiv de
investitii, semnarea contractului facându-se cu respectarea dispozitiilor Ordinului1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,
precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. In cazul in care contractul
de finantare nu va fi semnat, autoritatea contractanta va putea aproba pentru anul semnarii contractului, o
suma reprezentand contravaloarea produselor furnizate. AC precizeaza ca va încheia contractul cu ofertantul
declarat câstigator numai în masura în care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea
contractului de finantare sau prin alocarea de fonduri din bugetul local conform mentiunilor de mai sus. In
cazul în care, indiferent de motive, contractul de finantare nu se va semna sau nu vor putea fi aprobate
fonduri din bugetul local conform mentiunilor din prezenta sectiune, AC îsi rezerva dreptul de a aplica
prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta ca AC
si/sau finantatorul nu sunt si nici nu pot fi considerate raspunzatoare pentru vreun prejudiciu în cazul anularii
procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca AC si/sau finantatorul au fost notificate
asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri vor suporta in
integralitatea lor eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia aplicarii clauzei . 2.Desemnarea
ofertei câstigatoare Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecarei oferte în parte un punctaj individual.
Punctajul individual rezulta prin însumarea punctajelor partiale obtinute prin aplicarea algoritmului de calcul
pentru fiecare factor de evaluare. Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescatoare a punctajului total,
calculat conform formulei: P total = P1 + P2 + P3 + P4+ P5 + P6 + P7 +P8 + P9 + P10 unde P1 – P10 sunt
punctajele acordate pentru cei 2 factori de evaluare. Oferta cu valoare P total = P1 + P2 + P3 + P4+ P5 + P6
+ P7 +P8 + P9 + P10 cea mai mare va fi declarata câstigatoare Va fi declarata câstigatoare oferta care va
întruni cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare mentionati mai sus, dintre
ofertele declarate admisibile. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o oferta este de 100 de puncte. În
cazul în care exista 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 într-
un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat câstigator, ofertantul cu pretul cel mai scazut, pentru
respectarea principiului utilizarii eficiente a fondurilor. În cazul în care preturile ofertate sunt identice,
clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitând ofertantilor în cauza
reofertarea in SEAP, urmând a se încheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are
pretul cel mai scazut

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
Notificare prealabila in termen de 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cuno?tin?a a actului considerat
nelegal (legea 101/2016)

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
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PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA, DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala:  piata unirii nr 1 , Localitatea:  Oradea , Cod postal:  410100 , Romania

VI.5)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
04.05.2018 08:34

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


