
Servicii de realizare Studiu de Fezabilitate si Servicii de
consultanta pentru elaborarea documentatiei de

finantare aferente proiectului Sistem de e-Ticketing
pentru imbunatatirea mobilitatii in zona Metropolitana

Iasi
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Municipiul Iasi 
Cod de identificare fiscala: 4541580; Adresa: Strada: Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, Sector: -, Judet: Iasi; Localitatea: Iasi; Cod NUTS:
RO213 Iasi; Cod postal: 700064; Tara: Romania; Persoana de contact: Gabriela Badarau; Telefon: +40 0232258190; Fax: +40 0232258190;
E-mail: licitatii@primaria-iasi.ro; Adresa internet: (URL) www.primaria-iasi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Servicii  de realizare Studiu de Fezabilitate si  Servicii  de consultanta pentru elaborarea documentatiei  de finantare aferente
proiectului Sistem de e-Ticketing pentru imbunatatirea mobilitatii in zona Metropolitana Iasi
Numar referinta: _

 
II.1.2) Cod CPV principal
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Servicii de realizare Studiu de Fezabilitate si Servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiei de finantare aferente
proiectului Sistem de e-Ticketing pentru imbunatatirea mobilitatii in zona Metropolitana Iasi- conform caietului de sarcini. Termenul
limita in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 10 zile inainte de
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte
de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 13 zile.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
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Valoarea fara TVA: 200000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare: 
Municipiul IasiMunicipiul Iasi

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii  de realizare Studiu de Fezabilitate si  Servicii  de consultanta pentru elaborarea documentatiei  de finantare aferente
proiectului Sistem de e-Ticketing pentru imbunatatirea mobilitatii in zona Metropolitana Iasi- conform caietului de sarcini.
Valoare estimata este de 200.000 lei fara TVA si este compusa din:
Valoare estimata servicii de realizare Studiu de fezabilitate: 150.000 lei fara TVA
Valoare estimata consultanta: 50.000 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 3; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-
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Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din
Legea nr. 98/2016 actualizată şi modificată.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei :
- se va completa DUAE (Document Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire
cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul l in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentării cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
2. 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;
3. 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 actualizată şi modificată privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Atat subcontractantul cat si tertul sustinator sustinator completeaza câte un DUAE distinct conform prevederilor art. 170 alin.(3) si
art.183 din Legea nr 98/2016 actualizată şi modificată;
- se va prezenta Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art.  60 din Legea nr.98/2016 actualizată şi modificată fata de
persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante (Secțiunea Formulare). Declaraţia se va depune odată cu
DUAE de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant și terț susținător).
- se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
In cazul in care nu vor fi depuse documentele solicitate odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru
eventuale  inadvertente  de  forma  informatiilor  cuprinse  in  sectiunile  DUAE,  atat  ale  ofertantului/candidatului,  cat  si  ale
subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfacerea corespunzatoare a procedurii de
atribuire.
In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit tertul sustintor al ofertantul este alta decat Romania, angajamentul
ferm de sustinere se va depune in limba romana.
Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt următoarele: MIHAI CHIRICA- primar, BOTEZ RADU –
Viceprimar,GABRIEL VASILE HARABAGIU-Viceprimar, DENISA LILIANA IONASCU-Secretar, APETROAEI MARIA-Director General
DGEFPL, CAZUC CARMEN-Director Executiv DGEFPL, PINTILIE AURORA – Director Executiv DGEFPL, DUMITRU PETRU TOMORUG-
Director Executiv DISIDU, OTELEANU CRISTINA DANIELA - Director Serviciul Juridic ,  MIHAELA – DANA PINTILIE-Sef Serviciu
Contencios, FOTACHE ELENA-BEATRICE-Director Executiv Directia de Dezvoltare si Proiecte Europene, VIORICA BOSTAN-Director
Executiv Directia Tehnica si Servicii Comunitare, ALBISTEANU CRISTINA-Director Executiv Directia Fond Locativ, RADU MIHAI
GRIGORAS-Director Executiv Directia Exploatare Patrimoniu,CATALIN IONEL BOGHIU – Director General Directia Tehnica si Investitii
 Consilieri locali: CHIRICA MIHAI,CRUCIANU TEODOR-BOGDAN,BOISTEANU PAUL CORNELIU,SCRIPCARU CALIN ,ISTRATE DUMITRU
MARCEL,  ALDEA  CATALINA,  BOCA  ADRIAN  FLORIN,AUR  MARIUS  -  CATALIN,TAUTU  IULIANA  DANIELA,SURDU  GABRIEL
MIHAI,SANDU  VASILE,NEDELCU  VLAD  NICOLAE,  CIOBOTARU  FLORENTIN  TRAIAN,PINTILEI  MIHAIL,BOSTAN  MANUEL
CIPRIAN,GHIZDOVAT VLAD,IGNAT ETIENNE,BOZ PETRU EDUARD,COTOFAN ALEXANDRU IOAN, DORNEAN TUDOR,TIMOFCIUC
RAZVAN,JUGRIN LUCIAN,GABURICI VIOLETA ADRIANA,PIFTOR DANIEL,BOTEZ RADU, POSTOLACHE ANDREI, VINTILA IORDAN.
Comisia de evaluare: Dumitru Petru Tomorug, Alina Balan, Catalina Lucaci, Catalin Ionel Boghiu, Petru Cristinel Sadagurschi, Alina
Marin.
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 nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea 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.
Nota: In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul este alta decat Romania, apartenenta din punct de
vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune
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in limba romana.
 

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa faca dovada indeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala,
prin prezentarea:
1. informaţii aferente principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani din care să reiasă că au fost prestate servicii similare în valoare
cumulată de minimum 200.000,00 lei, fără TVA, la nivelul a unuia sau mai multor contracte, calculati pana la data limita de depunere
a ofertelor, insotita de recomandari pentru serviciile prestate din partea beneficiarilor publici sau privati. Experienta similara se va
demonstra prin prezentarea a 2 categorii de contracte de servicii:
a.servicii de realizare studiu de fezabilitate pentru managementul infrastructurilor edilitare. b. consultanţă/asistenţă tehnică în
domeniul accesării finanţărilor nerambursabile sau  similare acestora, cum ar fi: asistenţă tehnică privind elaborarea cererilor de
finanţare, asistenţă tehnică în evaluarea proiectelor/cererilor de finanţare.
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii referitoare la: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea
fara TVA,  beneficiarul,  data si  numarul  documentului  de receptie,  precum si  ponderea si/sau activitatile  pentru care a  fost
responsabil. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa caz acestea
putand fi: - procesul-verbal de receptie întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia serviciilor;- certificari
de  buna executie;  -  documente  constatatoare,  etc.  Documentele  trebuie  sa  ateste  faptul  ca  serviciile  au  fost  executate  în
conformitate cu normele legale în domeniu si  ca au fost  duse la  bun sfârsit.  Din documentele prezentate trebuie sa reiasa
urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul serviciilor), perioada (inclusiv data
încheierii contractului) si locul prestarii serviciilor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare
operator economic în parte. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala
se  demonstreaza  prin  luarea  în  considerare  a  resurselor  tuturor  membrilor  grupului.  Pentru  contractele  exprimate  in  alta
moneda(valuta), la echivalenta in RON se va lua in considerare curs mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul în care s-
au executat serviciile. - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile
aferente situatiilor lor, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completare 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.
2.) Se solicita prezentarea unei declaratii cu privire la numarul mediu anual al personalului operatorului economic care executa
servicii si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani;
Ofertantul va pune la dispoziția autorității contractante o echipă formată din personal cu competențe și experiență dovedite, capabil
să ducă la bun sfârșit sarcinile definite prin prezentul documente, astfel încât, în final, să se obțină îndeplinirea obiectivului general al
contractului, în condițiile respectării cerințelor de calitate, a termenelor stabilite și a încadrării în buget.
Echipa ofertantului va trebui să deţină experienţă profesională demonstrată, conform sarcinilor pe are trebuie să le îndeplinească,
după cum urmează:
manager proiect
-studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă,
-certificare CNFPA Manager de proiect
-experienţă specifică de minim 3 ani în management de proiecte,
-participare în poziţie similară la cel puţin un proiect de anvergură similară.
specialist sisteme e-ticketing şi informare călători
-studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul electronicii aplicate sau similar,
-cunoştinţe specifice privind sistemele electonice de management pentru transporturi ITS sau similar, dovedite prin prezentarea de
documente edificatoare – diplome, certificări, acreditări,
-experienţă specifică de minim 3 ani în domeniul sistemelor electronice de management al traficului,
-participare într-o poziţie similară la cel puţin un proiect în care să fi desfăşurat activităţi specifice similare cu obiectul prezentului
contract.
expert modelare transport rutier
    -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ingineriei transporturilor sau similar,
-experienţă specifică de minim 3 ani în domeniul modelărilor reţelelor de transport public,
-cunoaşterea aplicaţiilor de modelare informatică a traficului rutier – cel puţin 1 aplicaţie specifică, recunoscută în industria  de
profil,
-participare într-o poziţie similară la cel puţin un proiect în care să fi desfăşurat activităţi specifice similare cu obiectul prezentului
contract.
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specialist elaborare documentaţii de finanţare
-studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă,
-certificare CNFPA expert fonduri structurale,
-experienţă specifică de minim 3 ani în domeniul scrierii proiectelor cu finanţare europeană,
-participare în poziţie similară la cel puţin un proiect de consultaţă în care să fi desfăşurat activităţi specifice similare cu obiectul
prezentului contract.
Experienţa se va dovedi prin prezentarea de documente edificatoare – diplome, certificări, acreditări.
Ofertantul va prezenta lista cu personalul direct implicat în realizarea contractului, specializat pe domeniul contractului. Se vor
preciza rolul și atribuțiile fiecărui specialist în îndeplinirea contractului. - Documentele solicitate vor fi prezentate si de catre
ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator. Operatorul economic va depune obligatoriu DUAE, urmand ca documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,
doar de catre ofertantul de pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE se va depune, dupa
caz, si de catre tertul sustinator.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative
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IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 05.06.2018 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 05.10.2018
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.06.2018; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de
atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu
preturi egale pentru departajare se vor solicita prin clarificari pe SEAP noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele
initiale. Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare.Mai multi operatori economici au
dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, avand obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai
in cazul  in  care oferta comuna va fi  declarata cistigatoare.  Atunci  cand un grup de operatori  economici  depune oferta comuna,
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Operatorii
economici pot accesa DUAE in vederea completarii la adresa de internet dedicata:http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
si http://ec.europa.eu/tools/espd.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016.
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VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Municipiul Iasi - Serviciul Achizitii Publice 
Adresa: BL. Stefan Cel Mare si Sfant nr. 11; Localitatea: Iasi; Cod postal: 700064; Tara: Romania; Telefon: +40 0232267582/189; Fax:
+40 0258190; E-mail: licitatii@primaria-iasi.ro; Adresa internet: (URL) www.primaria-iasi.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.04.2018
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