
Servicii de proiectare  -realizare DALI privind
Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea
Severinului  în zona industrială Cernele de Sus (Faza1  și

Faza 2)
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Municipiul Craiova 
Cod de identificare fiscala: 4417214; Adresa: Strada: Alexandru Ioan Cuza, nr. 7, Sector: -, Judet: Dolj; Localitatea: Craiova; Cod NUTS:
RO411 Dolj; Cod postal: 200585; Tara: Romania; Persoana de contact: Licitatii Serviciul; Telefon: +40 251415907; Fax: +40 251411561; E-
mail:  achizitii@primariacraiova.ro; Adresa internet:  (URL) www.primariacraiova.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 proiectare  -realizare DALI privind Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului  în zona
industrială Cernele de Sus (Faza1  și Faza 2)
Numar referinta: 29/2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Pentru obiectivul de investitii  “Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului  în zona industrială
Cernele de Sus (Faza1  și Faza 2)” este necesar să se achiziționeze “Servicii de proiectare  -realizare DALI privind Modernizarea căii
de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului  în zona industrială Cernele de Sus (Faza1  și Faza 2)” se vor achizitiona servicii
de  proiectare  –  realizare  Documentație  de  Avizare  a  Lucrărilor  de  Intervenție  conform cerinţelor  Temei  de  proiectare  nr.
161945/29.03.2018, urmarind astfel modernizarea circulației tramvaiului în zona industrială Cernele de Sus.
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 maxim 15
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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 inainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor,
în măsura în care sunt transmise în termenul precizat.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 98640; 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: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare: 
Municipiul Craiova si la sediul prestatoruluiMunicipiul Craiova si la sediul prestatorului

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
“Servicii de proiectare -realizare DALI (documentaţii pentru obținerea avizelor / acordurilor +  Expertiza tehnica, Studiu topografic,
Studiu geotehnic, DALI, etc) conform cerinţelor Temei de proiectare nr. 161945/29.03.2018 pentru obiectivul de investiții privind
Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului  în zona industrială Cernele de Sus (Faza1  și Faza 2)” conform
cerinţelor Temei de proiectare nr. 161945/29.03.2018, cu  cele  două componente ale obiectivului de investiții:
1. Modernizarea căii de tramvai în cale proprie) de pe Calea Severinului  în zona industrială Cernele de Sus (Faza1)  - Rețea de
contact și rețea electrică de alimentare  
 2. Modernizarea căii de tramvai în cale proprie) de pe Calea Severinului  în zona industrială Cernele de Sus (Faza2)  - Calea de
rulare, aparate de cale, stații, etc.

 
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: -; Durata in zile: 90
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
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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
-

 

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: 
1. Ofertanții (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și
167 din Legea nr. 98/2016
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi
(inclusiv asociații/ subcontractanții/ terții susținători) la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele
justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate doar de ofertantul declarat clasat pe
primul loc la finalizarea evaluării, ca urmare a solicitării autorității contractante, conform art. 196 din Legea 98/2016 privind achizițiile
publice.
 
Aceste documente sunt:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
b) cazierul judiciar al operatorului economic și 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, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
c) 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;
d) alte documente edificatoare, după caz.
 
Nota:-Documentele care reprezintă motive de excludere se solicită ofertantului/ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului
susţinător.
-Încadrarea în situaţiile prevăzute la art.164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea din procedura.
 
2. Ofertanţii (inclusiv asociații/ subcontractanții/ terții susținători) nu trebuie să se găsească în situatiile prevăzute la art. 60, alin. (1),
lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: Ofertanţii (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) vor
completa o declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.60 alin.(1) lit.d) si lit.e) din Legea nr.98/2016, conform
Formular nr.1 din Secţiunea Formulare, care se va prezenta odată cu DUAE.
 
Nota: Dacă un grup de operatori economici depune oferta comună aceste cerinţe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.
 
Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
a) în ceea ce priveste organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Genoiu Mihail-Primar, Miulescu Nicoleta-
Secretar municipiu, Manda Marian-Sorin - Administrator public, Stefan Lucia – Director executiv Directia Economico – Financiara,
Nuță Maria – Director Executiv Directia Investitii, Achizitii si Licitatii, Crețu Cristina Madalina – Sef Serviciu Licitații, Podeanu Nicolița
– consilier Serviciul Licitații, Bosoteanu Dana- Mihaela -.Director executiv temporar Directia Elaborare si Implementare Proiecte,
Ghitalau Cristiana - Sef Serviciu temporar – Serviciul Proiecte si Programe de Dezvoltare, Smarandache Sabina – Expert Serviciul
Financiar Contabilitate, Fetoiu Mihaita – expert Serviciul Proiecte si Programe de Dezvoltare, Chetoiu Marius Cristian- Șef Birou
temporar – Biroul Management Financiar,  Cruceru Anamaria Isabela - consilier juridic Directia Juridică, Asistență de specialitate și
Contencios Administrativ, Petre Alexandru-Șef Atelier Întreținere Reparații Secția Tramvai, Buzilă Marius – Șef Birou Tehnic Regia
Autonomă de Transport Craiova..
b) Persoanele cu functii de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Bărăgan Stelian-viceprimar,
Betiu Traian Alexandru Corneliu, Calotă Firmilian, Câplea Doru, Cosman Adrian-viceprimar, Costin Alexandru, Diaconu Dan, Dindirica
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Lucian Costin, Dumitrache Silviu Ionuț, Florescu Marinel, Godinel Viorica Manuela, Marinescu Radu, Mihai Marius, Mănescu Dumitru,
Nedelescu Gheorghe, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, Otovescu Dumitru, Pomana Gheorghe, Predescu Bianca Maria Carmen,
Radu Marin Traian, Radu Romeo Titus, Roșculete Cătălin Aurelian, Sirop Flavius Adrian, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicu
Dorel.
 
Atenţie: -Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabilă.
 Încadrarea în situațiile prevăzute 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.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă
că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că 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 evaluării, ca urmare a solicitării autorității contractante
conform prevederilor art.196 din Legea 98/2016 şi 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, ofertanţii confirmând ca îndeplinesc
cerinţele privind capacitatea şi ca nu se încadreaza în situaţiile 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 desfăşoare 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.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.) .Experienţa similară
Ofertanții vor face dovada ca au prestat in ultimii 3 ani servicii similare, respectiv servicii de proiectare - oricare din fazele de
proiectare pentru constructie/ extindere/ modernizare/ reabilitare cale de rulare tramvai sau linii ferate de categorie superioară,
servicii duse la bun sfarsit în valoare cumulată, fără TVA, de cel putin 98.000 lei (fara TVA), în cadrul unui/unor contracte.
Prin sintagma “servicii duse la bun sfârșit” se înțelege:
-  servicii  recepționate parțial,  cu condiția ca specificul  contractului/activităților ce reprezintă experiență similară să permită
elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;
-servicii recepționate la sfârșitul prestării; sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție.
 
Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a
ofertelor (modul de calcul al  perioadei nu va fi  afectat de eventualele decalări  ale termenului limita prevăzut în Anunţul de
participare publicat iniţial).
 
Prestarea serviciilor prezentate ca experientă similară se confirma prin prezentarea de certificate/documente justificative datate si
semnate de către beneficiarul public sau privat, din care să rezulte beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, perioada în care
s-au prestat serviciile, valoarea serviciilor prestate, ducerea la bun sfârşit a serviciilor.
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Documentele justificative prin care ofertantii pot indeplini cerința privind experienta similară sunt următoarele, fără a se limita la,
enumerarea nefiind cumulativă:
- copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;
- certificate de predare primire;
- recomandări;
- procese verbale de recepție;
- certificate constatatoare;
-alte documente relevante.
 
Notă: -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. - Se va completa DUAE de către operatorii
economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, urmând ca documentele justificative să fie
prezentate doar de ofertantul declarat clasat pe primul loc la finalizarea evaluării, ca urmare a solicitării autorității contractante,
conform art. 196 din Legea 98/2016 privind achizițiile 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 experienţă
similară pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
 
Notă: 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 referinţă 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 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, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în
mod  solidar  cu  ofertantul  pentru  executarea  contractului  de  achiziţie  publică.  Răspunderea  solidară  a  terțului/terților
susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii  de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere 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 si 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
clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii, ca urmare solicitarii autoritatii contractante, conform art.196 din Legea nr.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) răspunzând la întrebare cu DA sau NU, ofertanții confirmând că îndeplinesc
cerințele privind capacitatea și că nu se încadrează în situațiile de excludere.
2.) 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

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1000938/31.05.2018] Pagina 5
Generat la: 05.06.2018 15:34



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. - Se va
prezenta DUAE pentru fiecare operator economic membru al asocierii precum si acordul de asociere. Documentele justificative care
probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza să fie prezentate doar de ofertantul declarat clasat pe primul loc la finalizarea
evaluării, ca urmare a solicitării autorității contractante, conform art.196 din Legea 98/2016 privind achizițiile 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) răspunzând la întrebare cu DA sau NU, ofertanții confirmând că îndeplinesc
cerințele privind capacitatea și că nu se încadrează în situațiile de excludere.
3.) 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. - Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant, precum si acordul de
subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza să fie
prezentate doar de ofertantul declarat clasat pe primul loc la finalizarea evaluării, ca urmare a solicitării autorității contractante,
conform art. 196 din Legea 98/2016 privind achizițiile 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) răspunzând la întrebare cu DA sau NU, ofertanții confirmând că îndeplinesc
cerințele privind capacitatea și că nu se încadrează în situațiile de excludere.

 
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
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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

 
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: 09.07.2018 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: 09.11.2018
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.07.2018; 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
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              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 precizată 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. 161945/29.03.2018.
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 cărui noua propunere financiara are preţul cel mai
scăzut.
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
şi 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) 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. 6 alin. (1) lit. b) si art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Primaria Municipiului Craiova - Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Adresa: str. A.I.Cuza, nr. 1; Localitatea: Craiova; Cod postal: 200585; Tara: Romania; Telefon: +40 251416235; Fax: +40 251411561; E-
mail: -Adresa internet: (URL) www.primariacraiova.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2018
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