
Achizitie tramvaie noi-18 buc
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Municipiul Galati 
Cod de identificare fiscala: 3814810; Adresa: Strada: Domnească, nr. 54, Sector: -, Judet: Galati; Localitatea: Galati; Cod NUTS: RO224
Galati; Cod postal: 800008; Tara: Romania; Persoana de contact: ADRIANA BALDOVIN; Telefon: +40 236307720; Fax: +40 236307796; E-
mail: licitatii@primariagalati.ro; Adresa internet: (URL) www.primariagalati.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
Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la: (URL) https://sicap-prod.e-licitatie.ro

 
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
Achizitie tramvaie noi-18 buc
Numar referinta: 30068/28.03.2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
34622100-4 Vagoane de tramvai (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Municipiul Galati doreste atribuirea acordului cadru pentru achizitia a 18 buc tramvaie noi, cu caracteristicile precizate in
caietul de sarcini.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de
atribuire. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire – cu 13 zile inainte de data limita de
depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod
clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 10-a zi inainte de
termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare simplificat.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 100656000; 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) 
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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: 34622100-4 Vagoane de tramvai (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galati
Locul principal de executare: 
Municipiul GalatiMunicipiul Galati

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
furnizare mijloace de transport in comun - 18 tramvaie noi, pentru transportul public de calatori.
 
Cantități minime si maxime pentru acordul cadru: minim 8 buc.tramvaie – maxim 18 buc. tramvaie
Cantități minime si maxime contract subsecvent: minim 1 buc tramvai- maxim 8 buc. tramvaie.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 70%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Podeaua complet coborâtă pe toată suprafața de transport a călătorilor în picioare
Descriere: componenta tehnică care conduce la creșterea eficienței prin accesarea unui număr de călători mai mare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: 1.   Suprafața cea mai mare (Sm)  acumuleaza punctajul maxim alocat factorului de evaluare – 10 puncte.
2.   Pentru celelalte suprafete:
S1 (următoarea suprafața ca mărime, Sm ˃ S1 ) acumulează: S1/Sm x10 p
S2  (următoarea suprafața ca mărime, Sm ˃ S1˃S2 ) acumulează: S2/Sm x10 p.

 
Denumire factor evaluare: Consumul de energie  (kwh/ km)
Descriere: componenta tehnică care influenteaza calculul costului pe kilometru
Pondere: 15%
Algoritm de calcul: 1.Consumul cel mai mic  acumuleaza punctajul maxim alocat factorului de evaluare – 15 puncte.
2.Pentru celelalte consumuri ofertate:
C1 (consumul următor ca mărime, C1 ˃ Cm ) acumulează: Cm/C1 x15 p
C2  (consumul următor ca mărime, C2 ˃ C1˃Cm ) acumulează: Cm/C2 x15 p

 
Denumire factor evaluare: Schimbare bandaje roti la 240.000 km sau mai mult
Descriere: componenta tehnică care conduce la economii în exploatarea tramvaiului pe termen lung
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: 1. K0 (numărul cel mai mare de Km la care se schimbă bandajul) acumuleaza punctajul maxim alocat factorului
de evaluare – 5 puncte.
2. Pentru celelalte: K1 (numărul următor de km ca mărime la care se schimbă bandajul), acumulează: K1/K0 x 5 p K2 (numărul
următor de km ca mărime la care se schimbă bandajul, K0 ˃ K1˃ K2) acumulează: K2/K0 x 5 p.

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu
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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: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Sursele de finanțare  sunt: Fondurile europene nerambursabile - 85%; Bugetul national - 13 %; Bugetul local- 2%

 

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. 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
 se  va  completa  DUAE  de  catre  operatorii  economici  participanti  la  procedura  de  atribuire  (ofertanti,  terti  sustinatori,
subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor si se va prezenta Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute în art. 60
Legea nr. 98/2016.
 
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire sunt: Pucheanu Ionut-Florin, Enache Cristian-Sorin, Roman Apostol-Picu, Humelnicu Marius, Campeanu Rodica, Baldovin
Adriana, Macovei Ecaterina, Tarola Odeta, Torica Romeo Costinel, Jalba Laurentiu Emilian, Sindile Mihai Angelo, Vals Vergiliu Sorin,
Mirica- Bobit Adrian, Popeti Sorin, Paraschiv Culita, Moraru Florin, Pascut Mariana, Popa Verginica Cristinela, Andrei Lucian-Valeriu,
Atanasiu Onut Valeriu, Badiu Nicoleta, Bogatu Hristache, Bogatu Iorgu Viorel, Bugeac Gheorghe, Ciuperca Silviana, Cocu Desilia,
Cordoneanu Ion, Costea Marcela-Daniela, Cosca Radu, Dima Georgica, Gavan Eugen, Gavanescu Ioan-Paul, Ghetu Ilie, Iacob Claudiu,
Ichim Laurentiu, Ilie Zanfir, Iurescu Oana-Claudia, Ivan Angela Stela, Oancea Moise-Cornel, Popa Catalin, Serban Alexandru-Gabriel,
Vasile Claudiu-Ionut, Vreme Daniela-Simona.
 
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art.165 și art.167 din
Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. Certificate fiscale/de atestare fiscala emise de organisme abilitate de lege in acest sens, privind lipsa datoriilor RESTANTE cu
privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul
prezentării sau cazier fiscal:
a) Persoanele juridice romane vor prezenta:
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- certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local -
formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata;
- certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la
bugetul de stat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea
obligatiilor de plata.
b) Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata,
eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca faptul ca
si-a indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor
catre bugetul de stat si bugetul local.
Pentru ofertantii rezidenti in alte tari se vor aplica prevederile art. 168 alin.3 din Legea nr. 98/2016. Documentele vor fi prezentate in
copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
 
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 in cadrul acestuia, așa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
 
3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 
4. alte documente edificatoare, după caz.
 
Nota:
a. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local
vor fi respinse, cu exceptia celor care se includ in situatiile prevazute de art. 166 alin 2 din legea nr. 98/2016.
b. 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 nr.98/ 2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa
prezinte documente din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de
anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa DUAE de catre ofertant (lider si asociat – dupa caz) si, respectiv, separat de subcontractanti/tert sustinator cu
informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE care urmeaza a fi  prezentate,  la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor sunt urmatoarele:
1. Persoane juridice /fizice române: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie
lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la momentul
prezentarii certificatului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de
ONRC/ORC.
In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte
competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract.
În cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire si /sau in cazul subcontractarii unei parti din
contract, fiecare membru al asocierii si/sau subcontractant trebuie sa faca dovada ca pentru partea din contract pe care o realizeaza
are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC.
2.Persoane juridice/fizice straine: documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate în original/copie
legalizata/copie lizibila,  însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.
3.   În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol pentru partea din contract pe
care o realizeaza.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) sa fie de minim 25.000.000 lei. - Modalitatea prin care poate fi
demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa in DUAE de catre operatorii economici participanti.
Documentele justificative care demonstreaza îndeplinirea cerinței, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Documentele suport pentru verificarea îndeplinirii cerintei pot fi: situații financiare care includ bilanturi contabile la 31.12.2015,
31.12.2016, 31.12.2017, in copie lizibila, inregistrate la organele competente, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora
în limba romana; audituri financiare, întocmite de entitati specializate sau alte documente, în masura în care acestea reflecta o
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imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
În cazul în care bilanțurile contabile aferente anului financiar încheiat (2017) nu au fost înca definitivate conform prevederilor
legislatiei incidente in domeniu, pot fi prezentate documente financiar- contabile echivalente (extrase din situaţiile financiare/
rapoarte de audit intocmite de entitati specializate/ balante de verificare asumate de operatorul economic).
Pentru calculul echivalentei leu/alta moneda se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR, disponibil pe adresa www.bnr.ro.

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) • Ofertanţii vor prezenta lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, raportați de la data limita de
depunere a ofertelor, cu indicarea  valorilor, perioadelor de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi
contractante sau clienţi privati.
 
• Ofertanții trebuie să facă dovada că au furnizat în ultimii 3 ani, calculați pană la data limita de depunere a ofertelor, produse
similare din categoria celor solicitate în valoare cumulată minimă de 15.000.000 lei fără TVA, la nivelul a minim 1 contract - maxim 3
contracte.
 
Nota: 1. Perioada de 3 ani, se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul de participare), chiar daca
ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.
   2. Prin "produs similar" se întelege: 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. - se va completa DUAE. În acest sens se vor prezenta în cadrul DUAE informatii referitoare la principalele livrari de produse
similare cu obiectul achizitiei, facându-se trimitere la certificate/documente/recomandari/ procese-verbale de receptie datate,
semnate si parafate de catre beneficiar (autoritate contractanta sau un beneficiar privat). Totodata, ofertantii trebuie sa precizeze in
DUAE informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de
contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, împreuna
cu valoarea acestora, fara TVA.
   La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor:
   • Certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatea sau clientul privat beneficiar al contractului,  prin care se
demonstreaza indeplinirea cerintei, prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
Respectivele certificari indica denumirea produselor livrate, beneficiarii, valoarea, perioada si locul livrării, precizându-se totodata
daca au fost livrate în totalitate.
   Documente în altă limbă decât limba romană vor însoțite de traducere autorizata.
   Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerintei, în cazul contractelor încheiate într-o alta moneda, pentru calculul
echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, disponibil pe adresa
www.bnr.ro.
2.) Informatii privind asocierea - daca este cazul
În cazul asocierii de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia economica financiara si
capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. -
Completare DUAE de catre fiecare ofertant asociat. Acordul de asociere se va încarca odata cu oferta si DUAE. Acordul de asociere
va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: - asociatii sunt responsabili solidar de executia integrala a contractului, la
termen si în conditiile asumate prin acesta; - liderului asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora; -
comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu
liderul asocierii; - partea/partile din contract care urmeaza sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte, atat din punct de
vedere procentual cat si al activitatilor pe care le indeplineste fiecare asociat in parte. Documentele justificative care probeaza cele
asumate în angajamente/ acorduri vor fi solicitate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit
dupa aplicarea criteriului de atribuire la solicitarea autoritatii contractante. Documentele prezentate vor fi in corelare cu cele
declarate in DUAE.
3.) Informatii privind tertul sustinator  - Daca este cazul.
Persoanele care asigura susutinerea nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire
(conform prevederilor art. 164, 165 si 167). - Completare DUAE de catre ofertant si separat de catre tertul sustinator. Se va prezenta
angajamentul tertului sustinator (împreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori,
din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). La solicitarea autoritatii contractante se vor
prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:  Documentele
justificative care probeaza cele asumate în angajament. 
Persoane juridice / fizice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata. Echivalenta pentru
sume exprimate in alta valuta se va face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, disponibil pe
adresa www.bnr.ro.  Persoana care asigura sustinerea tehnica si  profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016.
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4.) Informatii privind subcontractantii - daca este cazul.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea
contractului care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi ( daca se cunosc).
Partea/partile subcontractate vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractant. Inainte de semnarea contractului, ofertantul
castigator va prezenta Acordul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractanti în original. Subcontractantul nu trebuie
sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165 si art. 167 din
Legea 98/2016. - Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti; Acordul de subcontractare se prezinta odata cu
DUAE si oferta. Inainte de semnarea contractului trebuie sa fie prezentate contractele încheiate între contractant si subcontractant.
Din DUAE trebuie sa rezulte partea/partile din contract pe care ofertantul urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea
contractului care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi ( daca sunt
cunoscuti).
1.) Ofertantii trebuie să facă dovada implementării sistemului de management al calității conform standardului SR EN ISO 9001 sau
echivalent pentru domeniul în care se încadreaza obiectul contractului. - completare DUAE cu informatii privind asigurarea calitatii
in conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului
pentru domeniul în care se încadreaza obiectul contractului (ex. certificat SR EN ISO 9001 sau echivalent).
Documentele justificative care demonstreaza solicitarea cerintei se vor prezenta numai de ofertantul clasat pe primul loc, dupa
aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Aceste documente pot fi:
certificate valabile, emise de organisme de certificare acreditate care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii,
respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.
Se va permite prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un organism de
certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate,
activitate procedurala, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, vor fi acceptate certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state
ale UE. În cazul unei asocieri, cerintele trebuie îndeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe
care o realizeaza.

 
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
              Procedura de achizitie este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive: Avand in vedere disp Legii 98/2016 si HG
395/2016, autoritatea contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai după semnarea
contractului de finantare cu MDRAPFE.

 
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
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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

 
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: 02.07.2018 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: 02.12.2018
Durata in luni: 5

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.07.2018; 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
              1.Toti ofertantii au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila
conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, versiunea electronica
a  DUAE  (eDUAE)  este  pusa  la  dispozitie  ca  si  formular  on-line  de  catre  Comisia  Europeana,  la  adresa  de  internet  dedicata  -
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd. Un operator economic care participa pe cont
propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a îndeplini criteriile de selectie, trebuie sa completeze un singur DEAU.
Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor altor entitati trebuie sa se
asigure ca autoritatea contractanta sau entitatea contractanta primeste propriul sau DEAU împreuna cu un DEAU separat care cuprinde
informatiile relevante pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. 2.Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura
electronica, utilizati programul shell SAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea
documentelor semnate electronic. 3. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea
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contractanta va solicita reofertarea prin transmiterea in sistemul electronic a unei noi oferte de pret.  4.Prezumtia de legalitate si
autenticitate  a  documentelor  prezentate.  Ofertantul  isi  asuma raspunderea exclusiva  pentru legalitatea si  autenticitatea tuturor
documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de
catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice
sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
5.Riscurile transmiterii ofertei la data si ora limita stabilita in anunt, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului
economic care transmite respectiva ofertă.
6.Documentele justificative  privind proiectul susmentionat au fost transmise catre organele abilitate in vederea obtinerii finantarii prin
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.1. În prezent se afla în etapa de precontractare –
respectiv, Documentul Justificativ pentru POR 2014-2020, care include proiectul de achizitie tramvaie a fost aprobat de MDRAP în data de
30.03.2018. In cazul in care, diligentele autoritatii nu vor fi concretizate in obtinerea contractului de finantare (in consecinta finantarea nu
poate fi asigurata), autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.212 alin (1) lit. c) din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice, dupa primirea notificarii din partea MDRAPFE cu privire la neacordarea finantarii, fiind astfel imposibila incheierea
contractului de achizitie publica.
 
Se poate organiza o vizita la depou pentru potentialii ofertanti care doresc sa il inspecteze, cu o solicitarea prealabila in acest sens.

 
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: 
conform prevederilor art. 6 si art. 8 din  Legea nr.101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul Achizitii Publice 
Adresa: str. Domneasca nr. 54; Localitatea: Galati; Cod postal: 800008; Tara: Romania; Telefon: +40 236307720; Fax: +40 236307796;
E-mail: licitatii@primariagalati.ro; Adresa internet: (URL) -

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2018
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