
,, Sudura la rand in vederea ridicarii restrictiei intre km
52+000 si km 61+070, Lc I Pascani-Iasi, intervalul Podu

Iloaiei-Letcani”
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA 
Cod de identificare fiscala: RO 11054529; Adresa: prin Sucursala Regionala CF Iaşi – Serviciu Achiziţii Publice Piata Garii nr.1; Localitatea:
Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 700090; Tara: Romania; Persoana de contact: Harabagiu Anca Mirela; Telefon: +40 232273507;
Fax: +40 232273507; E-mail: anca.harabagiu@cfr.ro; Adresa internet: (URL) www.cfr.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.6) Activitate principala
Servicii feroviare

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
,, Sudura la rand in vederea ridicarii restrictiei intre km 52+000 si km 61+070, Lc I Pascani-Iasi, intervalul Podu Iloaiei-Letcani”
Numar referinta: 1.6/549/2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
45262680-1 Sudare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Pentru consolidarea liniei de cale ferata si ridicarea restrictiei de viteza este necesara prestarea urmatoarelor servicii:
înlocuirea șinelor defecte din cale; confectionarea cupoanelor de tranzitie si a joantelor izolante lipite;sudarea sinelor cap la cap prin
metoda electrică a topirii intermediare și a presiunii în capete conform I 341/1980 art. 15;demontarea/montarea trecerilor la nivel de
pe aceasta distanta; transportarea șinelor din stație în linie curentă și retur ;stivuirea șinelor în stație.
 Nota: 1. Modificarea contractului se poate face numai in situatiile prevazute la art.235-241 din Legea 99/2016.
 2. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile inainte de data limita de
depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 4-a zi inainte de data limita de depunere a
ofertelor (entitatea contractanta raspunde clarificarilor intr-o singura zi).

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1193122,33; 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
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Cod CPV principal: 45262680-1 Sudare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare: 
Linia 606 Pascani-Iasi, intervalul Podu Iloaiei-Letcani, km 52+000 - km 61+070Linia 606 Pascani-Iasi, intervalul Podu Iloaiei-Letcani,
km 52+000 - km 61+070

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, in cadrul contractului se vor presta în principal următoarele servicii:              
  - înlocuirea șinelor defecte din cale de pe aceasta distanta lucrarii;
  - confectionarea cupoanelor de tranzitie si a joantelor izolante lipite ;
  - sudarea sinelor cap la cap prin metoda electrică a topirii intermediare și a presiunii în capete conform I 341/1980 art. 15 ;
  - demontarea / montarea trecerilor la nivel de pe aceasta distanta ;
  - transportarea șinelor din stație în linie curentă și retur ;
  - stivuirea șinelor în stație.

 
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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 

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: 
-Declaraţia DUAE se completează online accesând site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools databases/espd/filter.
          Cerinţa 1- Entitatea contractantă va exclude din procedura ofertantul care se află în una sau mai multe din situaţiile prevăzute
la art. 177  din Legea 99/2016.
Corespondent DUAE-  Partea III – Motive de exludere –A - Motive referitoare la condamnări penale
        Modalitatea de indeplinire:
- Se va completa initial DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate,
urmand ca ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile  să prezinte documente
justificative actualizate doar la solicitarea entitatii contractante, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. 
                                 Documente justificative pot fi:
 - Ofertanţii vor prezenta caziere judiciare ale operatorilor economici şi ale 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, sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul
este stabilit, din care sa reiasă că ofertantul nu se încadrează în nici una din situaţiile prevăzute la art. 177  din Legea nr. 99/2016. 
- După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 184
din Legea 99/2016 privind achizitiile publice.
- Alte documente edificatoare, după caz.
 
         Cerinţa 2- Entitatea contractantă va exclude din procedură ofertantul care se afla în una sau mai multe din situaţiile prevăzute
la art.178 din Legea nr.99/2016.
Corespondent DUAE- Partea III – Motive de exludere –B – Motive legate de plata impozitelor sau a contribuţiilor la asigurările
sociale.
 
          Modalitatea de îndeplinire: 
- Se va completa initial DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate,
urmand ca ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile  să prezinte documente
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justificative actualizate doar la solicitarea entitatii contractante, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. 
 Documente justificative pot fi:
-ofertantii vor depune Cazier fiscal pentru operatorul economic si
- ofertantii vor depune Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata a impozitelor,
taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul depunerii
acestora.
Dovada achitării  taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind îndeplinirea
obligaţiilor de plată.
-după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179
alin. (2), art. 184  din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
-Alte documente edificatoare, dupa caz
Ofertanţii străini vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autorităţi competente din ţara în care aceştia sunt rezidenţi din
care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat,
în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă, la momentul depunerii acestora.
 
             Cerinţa 3- Entitatea contractantă va exclude din procedură ofertantul care se află în una sau mai multe din situaţiile
prevăzute la art.180   din Legea nr.99/2016.
Corespondent   DUAE-  Partea  III  –  Motive  de  exludere  –C –  Motive  legate  de  insolvenţă,  conflicte  de  interese  sau  abateri
profesionale.
Modalitatea de indeplinire: 
- Se va completa initial DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate,
urmand ca ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile  să prezinte documente
justificative actualizate doar la solicitarea entitatii contractante, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. 
- După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 180
alin. (2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice.
 
                Cerinţa 4 –informaţii privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.
Persoanele  ce deţin funcţii de decizie  în cadrul CNCF „CFR”  SA - Sucursala Regionala CF Iaşi în ceea ce priveşte organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, conf. art 76 din din Legea nr. 99/2016:
Director: George Radu PIPA                                          Sef Divizie Trafic: Vasile COZUBAS
Director adjunct: Maria RUSU                                       Sef Serviciul BAF: Constantin HOSTINAR
Sef Oficiu Juridic:  Luminita Aneta STĂNESCU           Consilier Oficiul Juridic: Ioan MANOLE
Sef Divizie Linii : Mihai MARINCUTA          Sef Serviciu Mecanizare si Mat Rulant:  Ciprian Paul SBERA
Sef Serviciu Linii:  Cornel Marius MACALET         Serviciul TE:  Ionela MITITELU                                   
Sef Serviciu Comercial:  Carmen Mihaela NEGRU       Sef Birou Contractare: Adina Marcela CARARE
Sef Serviciu AP: Anca Mirela HARABAGIU                Inginer Serviciul AP: Georgiana Laura LUPU
Serviciul Linii:  Cristian Tasie                                     
     Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire autoritatea contractantă va efectua toate demersurile necesare pentru a evita
situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale în conformitate cu
prevederile art. 71 -75 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de îndeplinire:
-Se va completa DUAE, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii  cerintelor de capacitate, de către
operatorii economici participanti  la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
- Declaratia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 va fi completata de toti participantii ofertant
/ ofertant asociat/ tert sustinător/ subcontractant propus odata cu depunerea DUAE. - Formular 3A
- Nota Cerintele 1-4:
1.Fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant propus, trebuie să îndeplinească Cerinţele 1-4,  situaţie în care
se va completa iniţial un DUAE distinct de  către fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant propus.
2. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor
solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178, 180 se va  accepta o declaraţie pe propria
răspundere, conform art. 181.(3) din legea 99/2016.
3. Documentele emise în altă limbă, trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română.  
  4.  În cadrul procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 53 din HG nr. 394/2016  şi fara a afecta posibilitatea operatorilor
economici de a depune ofertă alternativă, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire:
    a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor
candidaturilor/ofertelor în cauză;
    b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea
excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.   
 NOTA:
1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/ tert sustinător) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabilă, conf. art .143 alin (2) lit b) HG 394/2016.
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-Declaraţia DUAE se completează online accesand site-ul:    https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
        Cerinta nr. 1 - Forma de inregistrare. Obiectul de activitate
Conform DUAE- Partea IV – Criterii de selectie – A- Capacitate de  a corespunde cerintelor- Inscrierea in Registrul comertului
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidentă, să reiasă
că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire:
- Se va completa initial DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate de
catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant) cu informatiile aferente
situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct, urmand ca documentele justificative actualizate sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii
contractante de catre ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in conformitate cu
i n f o r m a t i i l e  c u p r i n s e  i n  D U A E .
                                                        
Documente justificative pot fi :
- certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor străini, documente echivalente emise în tara de rezidentă.
  Certificatele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ ofertantului
asociat/ subcontractantului, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
     Informatiile cuprinse  in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la momentul prezentarii.
Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in certificatul constatator sunt:
-date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare);
-activitatile principale si secundare;
-reprezentantii legali;
-  menţiuni înscrise privind procedura insolvenţei.
- Persoanele fizice/ juridice străine pot prezenta documente echivalente emise in tara de  rezidenta.  
 In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru al grupului- asociat/ are obligatia de a
prezenta certificatul constatator pentru partea de contract pe care o va realiza. In cazul in care ofertantul utilizează capacitătile
subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini contractul,  certificatele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul
contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului, pentru partea din contract pe
care  o  realizeaza.In  cazul  in  care  ofertantul  pentru  indeplinirea  cerintei  privind experienta  similara   solicitata  de  entitatea
contractanta la Sect. III.2.3 a)- Capacitatea tehnică si/sau profesională, se bazeaza pe capacitatea terţului/tertilor  susţinători, tertul
sustinator are obligatia de a prezenta certificatul constatator pentru partea de contract pe care o va realiza. Certificatul constatator
trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea tertului, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
 
         Cerinţa 2 - Atestate, autorizaţii, certificate
Corespondent DUAE-Partea IV-Criterii de selectie-A- Capacitatea de a corespunde cerintelor -la rubrica: Pentru contractele de
achizitie de servicii: este necesara o anumita autorizatie.
Ofertantul va face dovada urmatoarelor certificari/autorizari:
 
1.Autorizatie de furnizor feroviar eliberată de Autoritatea Feroviară Română - AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice :
 „Construcții sau reparații sau întreținere linii de cale ferată, cu sudarea șinelor”, în conformitate cu prevederile art. 1 a OMT
290/2000, valabila la momentul prezentarii
2. Agrement tehnic feroviar,   eliberat de Autoritatea Feroviară Română - AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice:
 „Construcții sau reparații sau întreținere linii de cale ferată, cu sudarea șinelor”, în conformitate cu prevederile art. 1 a OMT
290/2000, valabila la momentul prezentarii
 
       Persoanele juridice străine pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislaţia aplicabilă în ţara de
rezidenţă, urmand ca la semnarea contractului (in cazul in care vor fi declarati castigatori) sa prezinte documentele recunoscute de
autoritatile romane.
       Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament, in cazul expirarii autorizatiei/atestatelor/certificatelor pe perioada de
derulare a contractului, prin care va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest
fapt si la cunostinta entitatii contractante.
Modalitatea de îndeplinire: 
- Se va completa initial DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate, cu
informatiile complete privind autorizatiile detinute (denumire,numar, serie, valabilitate), urmand ca documentele justificative
actualizate sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de
atribuire asupra ofertelor admisibile, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
 
Documente justificative pot fi:
-Autorizatie de furnizor feroviar  - AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice :
 „Construcții sau reparații sau întreținere linii de cale ferată, cu sudarea șinelor”,  sau alte documente echivalente în conformitate cu
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legislaţia aplicabilă în ţara de rezidenţă,  în copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, valabilă la data prezentării.
- Agrement tehnic feroviar - AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice:
 „Construcții sau reparații sau întreținere linii de cale ferată, cu sudarea șinelor”, sau alte documente echivalente în conformitate cu
legislaţia aplicabilă în ţara de rezidenţă,  în copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, valabilă la data prezentării.
- Angajament pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei/atestatelor/certificatelor sau a certificarilor echivalente pe perioada de
derulare a contractului, daca este cazul.
 
Nota:
1.Documentele emise în altă limbă, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
2.In cazul asocierii mai multor operatori economici care  participă în comun la procedura de atribuire, cerintele privind capacitatea
de exercitare a activitatii  profesionale se consideră îndeplinite dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse
autorizate şi/sau că unul dintre membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul membru să
execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă (art. 58 alin 1 din HG  394/2016).
3.În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează o
parte din contractul sectorial care urmează să fie atribuit, in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii
profesionale cerinta referitoare la prezentarea unor autorizatii specifice se consideră îndeplinita dacă subcontractantul nominalizat
deţine autorizaţia solicitată prin documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acesta să execute partea din contract pentru care este
solicitată autorizaţia respectivă.(art. 58 alin 2 din HG  394/2016).
4.Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul
sustinator).

 
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.) Experienta similara
Ofertantul va prezenta ca dovada experienţei necesare pentru executarea contractului o listă a principalelor servicii similare cu
obiectul procedurii prestate în ultimii 3 ani; lista  va conţine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă
sunt entităţi contractante sau clienţi privaţi, prin care sa se demonstreze experientă în activităti având ca obiect:
-servicii de natura sau complexitate similara cu obiectul procedurii, prestate în ultimii  3 ani , in valoare cumulata  de minim:
1.190.000,00  lei ( fara TVA), indeplinirea acestui nivel valoric urmand a fi demonstrata prin valoarea serviciilor similare, în cadrul
unuia sau mai multor contracte.
         
NOTA:   Prin  servicii  de natura sau complexitate similare cu obiectul  procedurii  in  domeniul  feroviar   se inteleg servicii  de
sudare/modernizari/ reparatii capitale/reparatie periodica/ intretinere linii CF a liniilor CF
  Ultimii 3 ani se calculează până la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul/invitatia), chiar daca ulterior
initierii procedurii entitatea contractanta va decala aceasta data. - Ofertantii vor prezenta:
Corespondent DUAE - Partea IV – Criterii de selectie – C- Capacitatea tehnică şi profesională
     Se va completa initial DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate,
urmand ca ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile sa faca dovada îndeplinirii
cerintei privind experienta similară, prin prezentarea Formularului 6 pentru fiecare dintre contractele prezentate ca experientă
similară completat initial in DUAE, insotit de  documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
prin care sa probeze îndeplinirea cerintei, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:
- copii ale unor parti relevante ale contractelor prezentate ca experienta similara
- certificate de predare-primire;
- recomandare din partea beneficiarilor;
- certificări de bună executie;
- documente constatatoare
- procesul-verbal de receptie finală / procesul-verbal de receptie la terminarea serviciului/ proces verbal pe obiect.
Din documentele prezentate trebuie sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul serviciului),
valoarea, perioada (inclusiv data încheierii contractului) categoria serviciilor, precum si sa rezulte că serviciile au fost finalizate în
ultimii 3 ani si au fost efectuate la un standard de calitate corespunzător si au fost duse la bun sfarsit, în conformitate cu normele
legale în domeniu.
Nota:
1.La nivelul DUAE trebuie precizate cel putin urmatoarele informatii: numărul si data contractului invocat drept experientă similară,
valoarea acestuia (fara TVA), beneficiarul, data si numărul documentului de receptie, precum si ponderea valorica si activitătile
pentru care a fost responsabil.
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Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat
drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
2. Atunci cand operatorul economic invoca susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la
experienta similara, atunci terţul va desfăşura efectiv  serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. (Legea
99/2016 art.196 alin.2), situatie in care acesta devine subantreprenor si va respecta prevederile din Sect.III.2.3.a) Capacitatea tehnică
si/sau profesională , pct c) . 
Modul de calcul a perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat
initial. Contractele la care fac referinta documentele prezentate trebuie sa acopere categoriile de servicii solicitate. Ofertantul va face
conversia valorilor la cursul lei/alta monedă mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, de exemplu pentru euro după cum
urmează:
Anul 2015: 1 euro=4,4450 lei.
Anul 2016: 1 euro=4,4908 lei;
Anul 2017: 1 euro=4,5681 lei;
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte.
2.) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre unul sau mai multi
terti, in conditiile prevazute de art.196 din Legea 99/2016.      
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui/unor terţ/terţi, atunci acesta
are obligatia de a dovedi entităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele
necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor.
Atunci cand operatorul economic invoca susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la
experienţa similara, atunci terţul va desfăşura efectiv serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări (art 196 alin 2
din Legea 99/2016), situatie in care acesta devine subantreprenor si va respecta prevederile din Sect.III.1.3.a)Capacitatea tehnică
si/sau profesională,Cerinta 3.                     
Operatorul  economic  şi  terţul/terţii  susţinător/susţinători  vor  răspunde  în  mod  solidar  pentru  executarea  contractului
sectorial/acordului-cadru.
Terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala vor
demonstra ca îndeplineşte/îndeplinesc cerintele solicitate mai sus ofertantilor,  şi  nu se încadrează în motivele de excludere
prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016.
Notă:
 1. In cazul in care ofertantul reprezinta un grup de operatori economici, cerinta minima privind privind capacitatea tehnica si/sau
profesionala poate fi indeplinita prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului, aceştia  răspunzand în mod solidar pentru
executarea contractului sectorial/acordului-cadru.
Daca ofertantul/ grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica si/sau profesionala
invocand sustinerea acordata de catre  unul sau mai mulţi susţinători, cerinţa va fi îndeplinită prin cumularea capacităţii capacitate
tehnica si/sau profesionala a terţului/terţilor cu cea a ofertantului/ grupului de operatori, după caz, cu precizarea ca sustinerea va fi
acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.( art 199 Legea 99/2016)
 2.Documentele/contractele/procesele verbale de receptie prezentate din partea tertului, vor trebui sa indeplineasca aceleasi cerinte
solicitate mai sus ofertantilor. - Ofertantii vor prezenta pentru fiecare terţ/terţi:
    - Dacă este aplicabil, se va completa initial DUAE de  ofertanti în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei
sustineri de terta parte, la care se atasează:
- DUAE si  angajamentul ferm completate si semnate în mod corespunzător de  tertul sustinător; se va  completa si Partea a VI a
–Declaratii finale din  Formularul DUAE care contine declaraţia oficială care să ateste că operatorul economic are obligaţia să
furnizeze, la cerere şi fără întârziere, documentele justificative respective. Art 202 alin(4)Legea 99/2016.
- Formularul 26,  angajament de sustinere, se va depune odata cu  DUAE;
- anexe la respectivul angajament, conform art. 196 alin (4) din Legea 99/2016, respectiv documentele transmise acestuia de către
terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura
îndeplinirea propriului angajament de susţinere. In cadrul acestor documente, conf art 57 alin (1) din HG 394/2016 se va include
actul  încheiat  cu  terţul/terţii  susţinător/susţinători,  care  trebuie  să  garanteze  materializarea  aspectelor  ce  fac  obiectul
angajamentului ferm.
Totodata, prin actul încheiat între ofertant si terţul/terţii susţinător(i) părtile vor stabili si dreptul Achizitorului la orice drept la
despăgubire  si/sau  pretentie  la  daune  pe  care  le-ar  putea  avea  prestatorul  împotriva  tertului/tertilor  sustinător(i)  pentru
nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. ( art.57 alin 2 din HG 394/2016).
NOTA:In cazul in care oferta va fi declarata castigatoare,prevederile contractuale dintre entitatea contractantă şi contractantul
principal vor asigura că entitatea contractantă poate aplica această obligaţie.
( art.57 alin 1 din HG 394/2016).
- Formular  3A -Declaratia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 va fi completata de toti
participantii ofertant / ofertant asociat/ terţ sustinător/ subcontractant propus odata cu depunerea DUAE
3.) Informaţii privind subcontractarea
În cazul în care ofertantul utilizează capacitătile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va
prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzător
de către fiecare dintre acestia.
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Dacă este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE  avand obligatia de a preciza partea/partile din
contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul
raspunde pentru prestarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru prestarea defectuoasa a acestuia, numai în fata
contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va
depune la încheierea contractului cu entitatea contractanta, contractul în original, încheiat între ofertant si subcontractant, care se
constituie anexa la contractul de achizitie publica (art. 232 alin. 5 din Legea 99/2016). Introducerea unor noi subcontractanţi după
atribuirea contractului se poate face numai cu acordul entităţii contractante si cu conditia ca schimbarea acestora să nu reprezinte o
modificare substanţială a contractului sectorial, în condiţiile art. 235-241 din Legea 99/2016.
 
Nota:  În  cazul  în  care  ofertantul/candidatul  sau  operatorii  economici  care  participă  în  comun  la  procedura  de  atribuire
subcontractează o parte din contractul sectorial care urmează să fie atribuit, criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a
activităţii profesionale şi/sau capacitatea tehnică şi profesională la care s-a solicitat prezentarea unor autorizaţii specifice, se
consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat deţine autorizaţia solicitată prin documentaţia de atribuire, cu condiţia ca
acesta să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă.
( art. 58 alin 2 din HG 394/2016). - Ofertantii vor prezenta pentru fiecare subcontractant:
- Dacă este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE,
-În cazul  în care ofertantul  utilizează capacitătile  subcontractantului/  subcontractantilor  pentru a îndeplini  criteriile  privind
capacitatea, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în
mod corespunzător de către fiecare dintre acestia,
-Subcontractantii  precizează în DUAE informatiile solicitate la Sectiunea III.1.1a) precum si pe cele aferente criteriilor privind
capacitatea pe care le îndeplinesc mentionând numărul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă
pentru subcontractare.
-Dacă prin subcontractant nu se îndeplineste criteriile privind capacitatea, atunci subcontractantul va prezenta DUAE doar în scopul
demonstrării neîncadrării în motivele de excludere si a formei de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidentă, din care să
reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si ca
obiectul contractului are corespondenta in activitatea subcontractantului, pentru partea din contract pe care o va realiza.
-Ofertantii  odata cu depunerea DUAE vor prezenta si acordul de subcontractare, urmand ca daca va fi  declarat câstigator al
procedurii de atribuire sa depuna la încheierea contractului cu entitatea contractanta, contractul în original, încheiat între ofertant si
subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica.
-Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea entitatii
contractante.
Operatorul economic, pentru subcontractantii propusi, va transmite documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi
profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acestia urmează să le îndeplinească efectiv, la solicitarea entitatii
contractante. (art 187 din Legea 99/2016).
- Formular  3A - Declaratia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 va fi completata de toti
participantii ofertant / ofertant asociat/ terţ sustinător/ subcontractant propus se va depune odata cu DUAE
Formularul 23 – acord de subcontractare - se va depune odata cu  DUAE
4.) Informaţii privind asocierea
     Mai multi operatori economici au dreptul de a se
asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi
legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. Fiecare operator economic membru al asocierii va
prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitatea tehnică şi profesională
proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract (art.37 alin 3 din HG 394/2016).
 Criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi/sau capacitatea tehnică şi profesională la care s-a
solicitat prezentarea unor autorizaţii specifice se consideră îndeplinite in cazul operatorilor economici ce participă în comun la
procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate şi/sau dacă unul dintre membrii
asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este
solicitată autorizaţia respectivă.       ( art. 58 alin 1 din HG 394/2016) - Ofertantii vor prezenta pentru fiecare asociat:
-se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii asociati, completat si semnat în mod corespunzător
de către fiecare dintre acestia, ca primă dovadă a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate,
urmand ca la solicitarea entitatii contractante  doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile sa prezinte documente justificative ale asociatilor care probează îndeplinirea criteriilor de calificare.
-ofertantii  odata cu depunerea DUAE vor prezenta si  acordul de asociere,  Formularul  22 –Acord de asociere,conf.Notificare
nr.256/08.12.2016 ANAP, se va depune odata cu  DUAE
- Formular  3A - Declaratia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 va fi completata de toti
participantii ofertant / ofertant asociat/ terţ sustinător/ subcontractant propus se va depune odata cu DUAE

 
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
Lista si descrierea succinta a regulilor si criteriilor: -
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III.1.6) Depozite si garantii solicitate
              Garanţia pentru participare este de: 11.900,00 lei şi este irevocabilă.  Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este
de 4 luni, de la data limită de depunere a ofertelor.
           Garantia de participare se va depune conform Sect. IV.4.3 pct.7 si poate fi constituita in lei, cursul de referinta calculat pentru
plata acesteia fiind cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei  la data publicarii  anuntului de participare in SEAP. Modul de
constituire a garantiei de participare - in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016, prin una dintre urmatoarele
forme:prin virament bancar (ordin de plata) în contul Sucursalei Regionale CF Iaşi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la
BANC POST, Sucursala Iaşi, CUI 15670513, sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori
de o societate de asigurari,  în condiţiile legii (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare). Instrumentul de garantare trebuie să
prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în
numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.
Garanţia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5 %  din pretul contractului  fara TVA şi se constituie in lei. De regulă,
se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.
Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se va constitui  prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale,
până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. conf art.46, alin (3) HG 394/2016. Contractantul are obligatia de
a deschide  la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia  un cont de disponibil
distinct  la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis
nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul fără TVA al contractului.
În situatia executării garantiei de bună executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauză raportat
la restul rămas de executat.
În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia în
corelatie cu noua valoare.
Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face conform prevederilor art. 48 alin. (4) din HG 394/2016. 
Garantia de buna executie se va constitui în perioada de valabilitate a ofertei în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului  de ambele parti.  Entitatea contractanta are  dreptul  de a  emite  pretentii  asupra garantiei  de buna executie  cu
respectarea art.47 din HG nr.394/2016.

 

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: 03.07.2018 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: 03.11.2018
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.07.2018; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP
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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
              A)   Referitor la modificarea contractului: contractul sectorial va putea fi modificat Conf.prevederilor art.235-241
 din Legea 99/2016
B)   Informatii generale:
 1.Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.
 2.  Orice comunicare, solicitare,  informare, notificare şi  altele asemenea, trebuie transmise în scris,  prin mijloace electronice (prin
intermediul SEAP), si doar ca excepţie, prin alte mijloace decât cele electronice. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii
economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.
3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.
4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de
atribuire derulate prin mijloace electronice- Formularul 24 din Sectiunea III- Formulare
  Date limită de primire a solicitărilor de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertei: cu 10 zile), înainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.
5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Lista clarificari si Decizii" a anuntului de participare
publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 
6. Dupa data limita de depunere a ofertelor, Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la
Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul
evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma
unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
7.Oferta caştigatoare va fi cea admisibila, a cărei propunere tehnică va raspunde la toate cerinţele minime obligatorii solicitate prin
documentaţia de atribuire şi a cărei propunere financiară va conţine preţul cel mai scăzut.
    În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, entitatea contractanta va solicita (prin intermediul SEAP la
Sectiunea “Intrebari”)  ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ reofertarea si vor transmite o nouă propunere financiară, caz în care
contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Noua propunere financiara va fi depusa
doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante
     Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul economic si entitatea contractanta vor fi in
limba romana.
 - Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea
oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in
conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica.

 
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: 
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute  in Legea nr. 101/2016.
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VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Oficiul Juridic al Sucursalei Regionala CF Iaşi 
Adresa: Str. Piata Garii nr.1; Localitatea: Iasi (Iasi); Cod postal: 700090; Tara: Romania; Telefon: +40 232215600; Fax: +40 232215601;
E-mail: -Adresa internet: (URL) -

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2018
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