
Servicii de supervizare a lucrărilor la obiectivul „
Modernizare linii tramvai si carosabil Strada
Siderurgiștilor si Strada 1 Decembrie 1918”

Anunt de participare simplificat
 
 

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: Romeo Torica; 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.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 supervizare a lucrărilor la obiectivul „ Modernizare linii tramvai si carosabil Strada Siderurgiștilor si Strada 1 Decembrie
1918”
Numar referinta: 24070

 
II.1.2) Cod CPV principal
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              În vederea asigurării urmăririi și derulării contractului de proiectare și executie aferent investitiei „Modernizare linii tramvai
si carosabil Strada Siderurgistilor si Strada 1 Decembrie 1918”, pe care Municipiul Galati intentioneaza sa o realizeze, se doreste
încheierea unui contract de servicii pentru supervizarea lucrărilor. Totodată, supervizorul va fi alături de comisia de evaluare a
ofertelor pe parcursul derulării procedurii de achizitie a contractului în calitate de expert cooptat.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 400000; 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: 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
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Cod CPV suplimentar: -
 

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
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)
Supervizorul va avea următoarele sarcini principale: emite Ordine Administrative către Antreprenor; emite Ordinul Administrativ de
Începere; verifică, acceptă sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv, existenta fizică a resurselor necesare
îndeplinirii programuli transmis; aprobă sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborată de către Antreprenor; verifică
ritmul de executie al Lucrărilor; verifică respectarea calitătii  echipamentelor si materialelor si metodele de punere în operă a
acestora; participă la efectuarea testelor si la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; măsoară cantitătile de lucrări real
executate; îndeplineste celelalte sarcini ale supervizorului stabilite prin contract; totodată participă în calitate de expert cooptat
alături de comisia de evaluare a ofertelor pe parcursul derulării procedurii de achizitie a contractului. Supervizorul va îndeplini si
celelalte atributii/obligatii ce îi revin, prevederi ale HG nr. 1/10.01.2018.
Data de începere a contractului se stabilește a fi data semnării contractului de servicii și se va finaliza odata cu recepția fianală a
obiectivului de investiții (6 luni perioada de derulare a procedurii de achiziție a contractului de lucrări (proiectare + execuție) +
durata de realizare a contractului de proiectare și execuție este de 24 luni proiectare + execuție + 60 de luni perioada de garanție a
lucrărilor, rezultând un total de 90 luni).
In conformitate cu prevederile înscrise în Sectiunea I.3 Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de
depunere a ofertelor: 11. 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.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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

 

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: 
Cerinta 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în 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;
-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, Capetis
Cristian,
Baldovin Adriana, Macovei Ecaterina, Torica Romeo Costinel, Sindile Mihai Angelo, Pavlenco Violeta, Mihordea Didina, Oancea
Liliana, Munteanu Laura,
Munteanu Ionel, Popa Verginica Cristinela, Andrei Lucian-Valeriu, Atanasiu Onut Valeriu, Badiu Nicoleta, Bogatu Hristache,  Bogatu
Iorgu Viorel, Bugeac
Gheorghe, Ciuperca Silviana, Cocu Desilia, Cordoneanu Ion, Cosca Radu, Costea Marcela-Daniela,  Dima Giorgica, Gavan Eugen,
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Gavanescu Ioan-Paul, Ghetu Ilie, Iacob Claudiu, Ichim Laurentiu, Ilie Zanfir, Ivan Angela Atela, Iurescu Oana-Claudia, Oancea Moise-
Cornel, Popa Catalin, Serban Alexandru-Gabriel, Vasile Claudiu-Ionut, Vreme Daniela-Simona.
 
Cerinta 2: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 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 cu informatiile aferente situatiei lor.
 
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste
documente
pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
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, 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 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
 
Nota: Referitor la certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor
la bugetul
local si la bugetul de stat:
a) Persoanele juridice romane vor prezenta: - 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 / 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.
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
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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 unor lucrari, 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 relevante, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul
economic,
care  sa  dovedeasca  o  forma de  inregistrare  si,  dupa  caz,  de  atestare  ori  apartenenta  din  punct  de  vedere  profesional,  în
conformitate cu
cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, în original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform
cu
originalul”, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în
domeniile de
activitate înscrise în documentele prezentate. Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii
acestora.
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: 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.) Ofertantii vor prezenta lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea
valorilor, perioadelor de prestare a serviciilor, beneficiarilor publici sau privati.
Cerinta minimă: Ofertantul va demonstra că a prestat în ultimii 3 ani servicii similare cu obiectul achizitiei în valoare cumulată de
minim 200.000 lei fără TVA, realizate la nivelul unuia sau a mai multor contracte.
 
Nota: 1. Perioada de 3 ani se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin anuntul de participare.
2. Prin sintagma servicii similare din punct de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei se va întelege servicii de
supervizare/consultanta pentru lucrari aferente infrastructurii rutiere, din care cel putin una a avut ca obiect cale de rulare tramvai, la
nivelul unuia sau mai multor contracte, care să includă si componenta de supervizare proiectare. În sensul prezentelor cerinte, prin
”servicii de supervizare/ consultanta” se întelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/echipe de consultanta angajata de catre
Beneficiar/Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre
Antreprenor,  în scopul certificarii  conformitatii  calitative si  cantitative a acestora cu contractul,  documentatia de executie si
reglementarile tehnice si legislative în vigoare. - Completare DUAE.
În acest sens se vor prezenta în cadrul DUAE informatii referitoare la principalele servicii 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.
Documentele justificative care demonstreaza îndeplinirea cerintei se vor prezenta numai de catre ofertantul clasat pe
primul loc locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea pot fi:
Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte
informatii privind denumirea serviciilor prestate, valoarea, beneficiar, perioada si locul prestarii serviciilor si daca au fost
duse la bun sfârsit (servicii receptionate partial; servicii receptionate la sfârsitul prestarii).
Nota: prin "servicii duse la bun sfarsit" se intelege :
- servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul 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).
În situatia în care operatorul economic, ce prezinta respectiva experienta, a realizat activitati în calitate de subcontractant în

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1003796/07.06.2018] Pagina 4
Generat la: 14.06.2018 09:34



contractul prezentat drept experienta similara pentru un antreprenor general, activitatile vor fi confirmate de antreprenorul
general, iar beneficiarul final atesta faptul ca operator economic
a avut calitatea de subcontractor.
Documentele vor fi prezentate în copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite,
dupa caz, de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
      Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerintei, în cazul contractelor încheiate într-o altă monedă, pentru calculul
echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/altă 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 capacitatea tehnica si/sau
profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului,în timp ce restul cerintelor de
calificare vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa
conform acordului de asociere prezentat. 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 privirela 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. - Completare DUAE de catre fiecare ofertant asociat.
Acordul de asociere se va încarca odata cu oferta si DUAE.
Asociatii 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.
La solicitarea autoritatii  contractante, se vor solicita doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte: - declaratie privind legalizarea asocierii; - documentele justificative ale asociatilor care
probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala.
3.) Informatii privind tertul sustinator în conditiile Legii nr. 98/2016 - 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.
Odata cu DUAE 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:
A. Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajament.
B.  Certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatea sau clientul  privat  beneficiar  al  contractului,  prin care se
demonstreaza indeplinirea cerintei, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.  Respectivele certificari indica denumirea
serviciilor prestate, valoarea, beneficiar, perioada si locul prestarii serviciilor si daca au fost
duse la bun sfârsit.
 
C. 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 – completare DUAE. Doar operatorului economic
clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire i se va solicita prezentarea de documente in sustinerea celor declarate în
DUAE.
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 de lucrari care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele
de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Prezentarea documentelor relevante privind resursele materiale si umane pentru partea lor de implicare in contract.
Partea/partile subcontractate vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractant.  Inainte de semnarea contractului, ofertantul
castigator va prezenta contractul 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;
Odata cu DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare. 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.  Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri  vor fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire.
Inainte de semnarea contractului trebuie sa fie prezentate contractele încheiate între contractant si subcontractant.

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1003796/07.06.2018] Pagina 5
Generat la: 14.06.2018 09:34



Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 28.06.2018 15:00

 
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: 28.10.2018
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.06.2018; 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
              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 preturi egale, autoritatea 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
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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.

 
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 Legii 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 (Galati); Cod postal: 800008; Tara: Romania; Telefon: +40 236307720; Fax: +40
236307796; E-mail: licitatii@primariagalati.ro; Adresa internet: (URL) www.primariagalati.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2018

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1003796/07.06.2018] Pagina 7
Generat la: 14.06.2018 09:34


	Anunt de initire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.4) Tipul autoritii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II: Obiect
	Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1) Titlu
	II.1.2) Cod CPV principal
	II.1.3) Tipul contractului 
	II.1.4) Descrierea succinta
	II.1.5) Valoarea totala estimate
	II.1.6) Informatii privind loturile

	Sectiunea II.2 Descriere
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene


	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
	III.1.2) Situatia economica si financiara
	III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala


	Sectiunea IV: Procedura
	IV.1) Descriere
	IV.1.1) Tipul procedurii
	IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica

	IV.2) Informatii administrative
	IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
	IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
	IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
	IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor


	Sectiunea VI: Informatii complementare
	VI.1) Informatii privind periodicitatea
	VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
	VI.3) Informatii suplimentare
	VI.4) Proceduri de contestare
	VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
	VI.4.3) Procedura de contestare
	VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

	VI.5) Data expedierii prezentului anunt



