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  Anunt de participare numarul 184743/04.05.2018

 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 Craiova
Numar anunt: 184743 / 04.05.2018
Denumire contract: Realizare DALI privind "Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a
tramvaielor"
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 
 
 
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

2018 PAAP 2018 - extras conform art. 12 alin. 6 din
HG nr. 395/2016

Servicii proiectare DALI privind "Modernizarea statiilor de
redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor"

 

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

Municipiul Craiova
Adresa postala:  Str. A.I.Cuza nr.7 Craiova jud. Dolj , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200585 , 
Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Licitatii , Tel.  +40 251415907 , Email: 
achizitii@primariacraiova.ro , Fax:  +40 251411561 , Adresa internet (URL):  www.primariacraiova.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

Realizare DALI privind "Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor"

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: Municipiul Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj

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
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Pentru obiectivul de investitii “Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor”,
se vor achizitiona servicii de proiectare – realizare D.A.L.I. conform cerintelor Temei de proiectare
nr.176314/03.01.2018.  
Obiectivul preconizat a fi atins este acela de a obtine o reducere a consumului general si a consumului
specific de energie electrica, prin utilizarea unor echipamente noi, performante si sigure în exploatare.  
Oportunitatea realizarii acestor investitii este data de faptul ca aceste statii nu au suferit nicio reparatie
capitala sau interventie semnificativa, de reparare de la momentul punerii lor în functiune (anul 1987) când a
fost data în exploatare linia de tramvaie) si pâna în prezent, existând riscul unorr cedari semnificative a
echipamentelor specifice din incinte.  
De asemenea, obiectivele generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei sunt cresterea
atractivitatii utilizarii transportului public cu tramvaiele si preluarea unei parti din cota modala de utilizarea a
transportului privat catre transportul public si reducerea în acest fel a emisiilor de CO2 si în consecinta
gazelor cu efect de sera (G.E.S.) prin modernizarea statiilor de redresare a curentului electric furnizat retelei
de alimentare a firului de contact al tramvaielor.  
 
Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:  
A. In conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice
operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.  
B. In conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde
in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 10 zile înainte de
termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în masura în care sunt transmise în termenul precizat.

II.1.6)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)

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

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

Servicii de proiectare - realizare faza D.A.L.I (documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare
eliberarii autorizatiei de construire, expertiza tehnica si alte studii necesare, documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii, etc.) conform cerintelor Temei de proiectare nr.176314/03.01.2018 pentru obiectivul
de investitii “Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor”
Valoarea estimata fara TVA: 209,073 RON

II.2.2)  Optiuni
Nu

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

Cuantumul garantiei de participare: 2090 lei Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada minima de
valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Modalitatea de constituire
(conform art.36 din HG nr.395/2016): virament bancar în contul RO04TREZ2915006XXX000180, cod fiscal
4417214, deschis la Trezoreria Craiova sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o
societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori
supravegherea, în conditiile legii (Formular 3 din Sectiunea Formulare). Echivalenta unei garantii de
participare depusa în VALUTA se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. -
Retinerea garantiei de participare: conf. art.37 din HG 395/2016 -Restituirea garantiei de participare: conf.
art.38 din HG 395/2016 Dovada constituirii garantiei de participare se va face similar prevederilor referitoare
la transmiterea documentelor în format electronic, respectiv va fi încarcata electronic în SEAP, sub semnatura
electronica extinsa, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. In cazul in care un grup de
operatori depune oferta comuna, instrumentul de garantare va fi emis in numele asocierii si va cuprinde
mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera, în mod solidar, toti membrii asocierii (cu
nominalizarea acestora). 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, si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de
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depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului (excl.TVA). Mod
de constituire: conform prevederilor art.40 alin.(1) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice. Autoritatea contractanta se obliga sa restituie garantia de buna executie
in cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de catre prestator a tuturor obligatiilor asumate prin contractul de
achizitie publica, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. Autoritatea contractanta are dreptul
de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in conditiile art.41 din HG 395/2016.

III.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local

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. Ofertantii (inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori) NU trebuie sa se regaseasca în situatiile
prevazute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016  
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii
economici participanti (inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori) la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE vor fi prezentate doar de ofertantul declarat clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii, ca
urmare a solicitarii autoritatii contractante, conform art.196 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 
Aceste documente sunt: 
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor 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;  
d) alte documente edificatoare, dupa caz.  
Nota:Documentele care reprezinta motive de excludere se solicita ofertantului/ofertantului asociat,
subcontractantului cât si tertului sustinator. Încadrarea în situatiile prevazute la art.164, art.165, art.167 din
Legea nr.98/2016 atrage excluderea din procedura.  
 
2. Ofertantii (inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori) nu trebuie sa se gaseasca în situatiile
prevazute la art. 60, alin. (1), lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016  
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantii (inclusiv
asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori) vor completa o declaratie privind neîncadrarea în situatiile
prevazute la art.60 alin.(1) lit.d) si lit.e) din Legea nr.98/2016, conform Formular nr.1 din Sectiunea
Formulare, care se va prezenta odata cu DUAE.  
Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de
fiecare membru al asocierii. 
 
Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:  
a)în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Genoiu Mihail-Primar,
Nicoleta Miulescu- Secretar municipiu, Manda Marian-Sorin - Administrator public, Stefan Lucia – Director
executiv Directia Economico – Financiara, Nuta Maria – Director Executiv Directia Investitii, Achizitii si
Licitatii, Smarandache Sabina – expert Directia Economico – Financiara, Cretu Cristina Madalina – Sef
Serviciu Licitatii, Mioara Paduraru – inspector Serviciul Licitatii, Bosoteanu Dana-Pt.Director Executiv Directia
Elaborare si Implementare Proiecte, Fetoiu Mihaita – expert Serviciul Proiecte si Programe de Dezvoltare,
Chetoiu Marius – Sef Birou Temporar, Serviciul Biroul Management Financiar, Cristiana Ghitalau – Sef
Serviciu Temporar – Serviciul Proiecte si Programe de Dezvoltare - Directia Elaborare si Implementare
Proiecte, Cruceru Anamaria Isabela - consilier juridic. Mihalcea Gabriela Elena – inspector Serviciul Licitatii  
b) Persoanele cu functii de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Baragan
Stelian-viceprimar, Betiu Traian Alexandru Corneliu, Calota Firmilian, Câplea Doru, Cosman Adrian-
viceprimar, Costin Alexandru, Diaconu Dan, Dindirica Lucian Costin, Dumitrache Silviu Ionut, Florescu
Marinel, Godinel Viorica Manuela, Marinescu Radu, Mihai Marius, Manescu Dumitru, Nedelescu Gheorghe,
Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, Otovescu Dumitru, Pomana Gheorghe, Predescu Bianca Maria
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Carmen, Radu Marin Traian, Radu Romeo Titus, Rosculete Catalin Aurelian, Sirop Flavius Adrian,
Ungureanu Adriana, Vasile Marian,Voicu Dorel.  
 
Atentie:  
-Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant) atrage
respingerea acesteia ca inacceptabila.  
- Încadrarea în situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea din
procedura.  
-In cazul operatorilor economici nerezidenti se accepta ca documente probante documente echivalente celor
solicitate pentru operatorii economici rezidenti, emise de autoritati competente din tara de origine a
operatorului economic in cauza sau din tara in care este stabilit. In cazul in care in tara de origine sau in tara
in care esta stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele
documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Lege, se va accepta ca document
probant o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva, nu exista prevederi legale referitoare
la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati
administrative sau judiciare care are competente in acest sens. 1.Operatorii economici ce depun oferta
trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul
economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul
ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.  
 
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, respectiv certificatul ONRC sau pentru
ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, vor fi prezentate doar de ofertantul declarat
clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante conform prevederilor
art.196 din Legea 98/2016 si va cuprinde informatii reale/actuale la momentul prezentarii.  
 
Atentie: Autoritatea contractanta a activat optiunea alfa din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, astfel,
operatorul economic se va limita la completarea în DUAE a campului (alfa) raspunzând la întrebare cu DA
sau NU, ofertantii confirmând ca îndeplinesc cerintele privind capacitatea si ca nu se încadreaza în situatiile
de excludere.  
 
Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de
fiecare membru al asocierii.  
In cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare
pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa de contract.  
Cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente
situatiei lor la nivelul DUAE distinct.  
Depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni se poate face in oricare dintre
formele: original sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, insotite dupa caz de traducerea
autorizata a acestora in limba romana.

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
1. Experienta similara 
Ofertantii vor face dovada ca au prestat in ultimii 3 ani, in cadrul a maxim 3 contracte, servicii similare duse la
bun sfarsit in valoare cumulata, fara TVA, de cel putin 200.000 lei (excl.TVA).  
Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege servicii de proiectare (oricare din fazele de proiectare)
de lucrari noi sau modernizare/ reabilitare/ reparatii capitale de statii electrice de transformare/statii de
redresare pentru alimentare electrica sau similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii.  
 
Prin sintagma “servicii duse la bun sfârsit” se întelege:  
- servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta
similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;  
-servicii receptionate la sfârsitul prestarii; sfârsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie.  
 
Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data
limita de depunere a ofertelor (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale
termenului limita prevazut în Anuntul de participare publicat initial).  
 
Prestarea serviciilor prezentate ca experienta similara se confirma prin prezentarea de certificate/documente
justificative datate si semnate de catre beneficiarul public sau privat, din care sa rezulte beneficiarul
contractului, tipul serviciilor prestate, perioada în care s-au prestat serviciile, valoarea serviciilor prestate,
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ducerea la bun sfârsit a serviciilor.  
 
Documentele justificative prin care ofertantii pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele,
fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:  
- copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;  
- certificate de predare primire;  
- recomandari;  
- procese verbale de receptie;  
- certificate constatatoare;  
-alte documente relevante.  
 
Nota: In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea
cerintelor 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.  
Informatii privind asocierea - daca este cazul.  
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 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 capacitatea tehnica si
profesionala conform Legii 98/2016.  
Informatii privind subcontractarea – daca este cazul.  
1. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract,
documentul 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 va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art.164, art.165 si
art.167 în legatura cu subcontractantii propusi. 
4. 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.  
5. 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.  
6. 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.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile
aferente situatiei lor, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar de ofertantul declarat clasat
pe primul loc la finalizarea evaluarii, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante, conform art.196 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”, insotite dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana. În cazul în care
documentele prezentate nu sunt relevante, Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita informatii
si documente suplimentare, inclusiv de la beneficiarul final al serviciilor care fac obiectul contractului
prezentat drept experienta similara pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Nota: Pentru conversia
lei/alta valuta, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an. Pentru
anul 2018 se va lua în considerare cursul de referinta comunicat de BNR în data publicarii anuntului de
participare. În conformitate cu prevederile art.182 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, în cazul în
care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea
acordata, în conformitate cu prevederile alin.(1) si alin.(2), 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
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acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea
tertului/tertilor. Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se
va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru prestarea contractului de achizitie
publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii
de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. 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. Tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, art.165, art.167
din Legea nr.98/2016. Tertul sustinator va prezenta: - Angajament privind sustinerea tehnica – Experienta
similara; - Anexa nr. 1 la Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica – Experienta similara; - documente
transmise ofertantului 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. Ofertantii vor
prezenta, odata cu depunerea DUAE, angajamentul tertului sustinator (împreuna cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv în care se va
materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate în
angajamente vor fi solicitate doar ofertantului declarat câstigator la solicitarea autoritatii contractante. Atentie:
Autoritatea contractanta a activat optiunea alfa din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, astfel, operatorul
economic se va limita la completarea în DUAE a campului (alfa) raspunzând la întrebare cu DA sau NU,
ofertantii confirmând ca îndeplinesc cerintele privind capacitatea si ca nu se încadreaza în situatiile de
excludere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza sa fie
prezentate doar de ofertantul declarat clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii, ca urmare a solicitarii
autorita?ii contractante, conform art.196 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice. Atentie: Autoritatea
contractanta a activat optiunea alfa din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, astfel, operatorul economic
se va limita la completarea în DUAE a campului (alfa) raspunzând la întrebare cu DA sau NU, ofertantii
confirmând ca îndeplinesc cerintele privind capacitatea si ca nu se încadreaza în situatiile de excludere. Se
va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant, precum si acordul de subcontractare. Documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza sa fie prezentate
doar de ofertantul declarat clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii, ca urmare a solicitarii autoritatii
contractante, conform art.196 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Atentie: Autoritatea contractanta a
activat optiunea alfa din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, astfel, operatorul economic se va limita la
completarea în DUAE a campului (alfa) raspunzând la întrebare cu DA sau NU, ofertantii confirmând ca
îndeplinesc cerintele privind capacitatea si ca nu se încadreaza în situatiile de excludere.

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

Pretul cel mai scazut
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

8/2018
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: 18.05.2018
14:00
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Documente de plata: NU
IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

05.06.2018 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
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):  31.08.2018 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
1) În cazul în care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord
de asociere conform Anexei nr.44 – Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare. In cazul ofertei
declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita
viitorului contractant legalizarea acordului de asociere (legalizarea semnaturilor conform prevederilor Legii
nr.36/1995 republicata in 2014). 2) Durata precizata la sectiunea II.3) se refera la termenul de prestare a
serviciilor de 90 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de servicii, conform Temei de
proiectare nr.176314/03.01.2018. 3) În cazul în care preturile ofertate pentru ofertele clasate pe primul loc
sunt egale, atunci se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin intermediul SEAP, caz în care
contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 4) Pentru
vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa
detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea
documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). 5) Reguli de
comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire se vor
adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace
electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la Sectiunea Intrebari, cat si la Sectiunea
Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, in acelasi timp, in vederea asigurarii
principiului transparentei, cat si a trasabilitatii informatiilopr din cadrul sistemului. Autoritatea contractanta nu
va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita mai sus. Pentru
transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra
în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator conform prevederilor art.5 alin.(1) din HG nr.395/2016 si vor
transmite solicitarile având în vedere termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data
limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele
documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP – Sectiunea Intrebari, in format
electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. 6) Oferta si documentele care o
insotesc vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conform art.60 alin.(4) din HG 395/2016, în caz
contrar devin aplicabile prevederile art.137 alin.(2) lit.j) din HG 395/2016. Semnatura electronica extinsa va fi
aplicata de catre persoana desemnata de ofertant prin intermediul formularului “Imputernicire”. 7) In cazul
unei contestatii, contestatorul are obligatia de a respecta prevederile Legii nr.101/2016. 8) In vederea
completarii DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd. Instructiuni privind completarea DUAE sunt
disponibile la adresa www.e-licitatie.ro 9) Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odata cu
oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art.137 alin (2) lit.b) din HG
395/2016.

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
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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 exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.6 alin.(1) lit.b) si art.8 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.101/2016.

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Craiova - Directia Juridica, Asistenta de specialitate si Contencios
Administrativ
Adresa postala:  str. A.I.Cuza, nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200585 , Romania , Tel.  +40
251416235 , Fax:  +40 251411561

VI.5)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
04.05.2018 16:59

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


