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Furnizarea de autobuze electrice si statii de incarcare in
cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de transport
public local prin achizitionarea de vehicule ecologice” cod
SMIS 127218
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
Municipiul Deva
Cod de identificare fiscala: 4374393; Adresa: Strada: Unirii, nr. 4; Localitatea: Deva; Cod NUTS: RO423 Hunedoara; Cod postal: 330152;
Tara: Romania; Persoana de contact: FLORIN NICOLAE OANCEA; Telefon: +40 371459892; Fax: +40 371459892; E-mail:
achizitii_publice@primariadeva.ro; Adresa internet: (URL) www.primariadeva.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) https://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111107
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
Furnizarea de autobuze electrice si statii de incarcare in cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de transport public local prin
achizitionarea de vehicule ecologice” cod SMIS 127218
Numar referinta: 437439320202

II.1.2) Cod CPV principal
34144910-0 Autobuze electrice (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta
Achizitionarea de autobuze electrice si statii de incarcare, in cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de transport public
local prin achizitionarea de vehicule ecologice” cod SMIS 127218.
Detaliile privind achizitia se regasesc in Caietul de Sarcini.
Numarul de zile pana la care operatorii economici pot adresa intrebari/clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este
de 20 zile . Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de
data limita de depunere a ofertelor.
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II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 36823920; 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: 34144910-0 Autobuze electrice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 42418910-1 Echipament de incarcare (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:
Municipiul DevaMunicipiul Deva

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizarea de autobuze electrice si statii de incarcare.
Se vor achiziționa 26 autobuze electrice (din care 4 autobuze electrice cu dimensiunea de maxim 10 m și 22 autobuze electrice cu
dimensiunea de maxim 7 m) și 33 de stații de încărcare autobuze electrice (7 stații de încărcare rapidă din care 3 pentru autobuze
de 10m și 4 pentru autobuze de 7m; 26 stații încărcare lentă, din care 4 pentru autobuzele de 10m și 22 pentru autobuzele de 7m)

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 70%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Consumul de energie electrică pentru tractiune conform test e- SORT (Pt1)
Descriere: Consumul de energie electrică pentru tractiune conform testului e-SORT
Consumul de energie electrica (kWh/km) este un indice de performanță definitoriu al vehiculului. Acesta se va dovedi prin
intermediul testului e-SORT, care va fi atestat de un organism acreditat în acest sens. Astfel dintre două vehicule, acela care are un
consum de energie electrică mai mic, este superior celuilalt, printr-un randament superior.
Pentru evaluare, oferta va contine in mod obligatoriu fisele de testare e-SORT pentru autovehiculele ofertate. Testul e-SORT va fi
atestat de un organism acreditat in acest sens. Documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Prin testul SORT autobuzele sunt supuse la serie complexă de teste pentru a determina caracteristicile reale ale autobuzului în
diferite condiții de trafic. Drept urmare pentru justificarea consumului mediu este nevoie de testul SORT.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a) Pentru cea mai scăzută valoare a consumului de energie (Cmin) se acordă punctajul maxim de 10 puncte;
b) Pentru oricare altă valoare a consumului de energie decât cea prevăzută la lit. ”a” (Consumn,) punctajul se acordă astfel :
Pt1(n) = (Cmin / Consumn) x punctaj maxim alocat (10 puncte)
Denumire factor evaluare: Autonomia autobuzelor electrice (Pt2 si Pt3 )
Descriere: Autonomia reprezintă distanta în km parcursa intre 2 incarcari la 100% capacitatea bateriilor electrice, în cele mai
defavorabile condiții.
Autonomia autobuzelor electrice va fi de minim 180 km pentru autobuzele de maxim 10 m și de minim 120 km pentru autobuzele
de maxim 7 m la o viteză medie de deplasare de 20 km/h, în condițiile în care funcționează sistemul de încălzire sau climatizare
(după caz) la capacitatea maximă de utilizare a instalației de răcire/încălzire și încărcare maximă de pasageri.
Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a) Pentru cele mai mari valori ale autonomiei (atât pentru autobuzele de maxim 10 m, cât și pentru cele de
maxim 7m) în cele mai defavorabile condiții se acordă punctajul maxim de 10 puncte
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b) Pentru alte valori ale autonomiei decât cea prevăzută la lit.”a”, punctajul se acordă astfel:
Pt2(n) = (Autonomie efectivă ofertată pentru autobuzul de maxim 10m(n)/Autonomie efectivă maximă ofertată pentru autobuzul de
maxim 10m) x punctaj maxim alocat (5 puncte)
Pt3(n) = (Autonomie efectivă ofertată pentru autobuzul de maxim 7m(n)/Autonomie efectivă maximă ofertată pentru autobuzul de
maxim 7m) x punctaj maxim alocat (5 puncte)
Denumire factor evaluare: Perioada de garantie extinsa
(Pt4)
Descriere: Perioada de garanţie extinsă va asigura beneficiarul de o cheltuială cât mai eficientă a fondurilor publice,prin
minimalizarea costurilor legate de întreţinerea/repararea/înlocuirea autobuzelor electrice în ansamblu şi a componentelor
acestora.Conform caietului de sarcini, garanția funcționării autobuzelor electrice: minim 500.000 km sau minim 5 ani (care condiție
se îndeplinește prima),de la data punerii în exploatare. Garanția se referă la autobuzul electric în ansamblu și la toate componentele
acestuia (altele decât cele enunţate la pct. 7.1 Considerații gen. privind garanția din CS). Numărul minim de ani pentru garanția
extinsă, care va fi punctată este de 1 an sau 100.000 km, an suplimentar perioadei de garanţie obligatorie, iar numărul maxim este
de 4 ani sau 400.000 km, suplimentar perioadei de garanţie obligatorie. Orice ofertă cu un număr de ani de garanție extinsă mai
mare de 4 ani sau 400.000 km, suplimentar perioadei de garanţie obligatorie nu va fi punctata suplimentar .
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a) Pentru numărul maxim ofertat se acordă punctajul maxim alocat de 10 puncte;
b) Pentru un număr mai mic decât cel prevăzut la lit.”a”, punctajul se acordă astfel:
Pt4(n) = (număr ani garanţie extinsă ofertat(n)/numărul maxim de ani ofertat) x punctaj maxim alocat (10 puncte).
Notă:
1.Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme.
Pentru ofertele care au prevăzut garanție extinsă exprimată în km, se va avea în vedere paritatea 1 an = 100.000 km.

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 10; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
-

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

Anunt publicat: [CN1027692/15.01.2021]
Generat la: 15.01.2021 08:39

Pagina 3

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
Cerințe referitoare la motivele de excludere
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016 (Motive de excludere)
A. Motive de excludere referitoare la condamnări penale
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu trebuie să se
regăsească în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr. 98/2016, , privind motivele de excludere referitoare la condamnările
penale.
Prin excepţie de la dispoziţiile art. 164 alin. (1) şi (2), în cazuri excepţionale, autoritatea contractantă are dreptul de a nu exclude
din procedura de atribuire un operator economic care se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 alin. (1) şi (2), pentru
motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE integrat în SEAP de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți
sustinatori și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
- 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;
- după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166
alin. (1) și art. 171 din Legea 98/2016 ;
- alte documente edificatoare, după caz.
Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in
una dintre situatiile prevazute la art. 164, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in
tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati
competente din tara respectiva.
In cazul în care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente straine prevazute mai sus.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător /subcontractantul nu se emit documente
de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, autoritatea
contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau
judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
B. Motive de excludere legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna
dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor
sau a contribuțiilor la asigurările sociale.
Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1), operatorul economic nu este exclus din procedură, în condițiile descrise la art. 165
alin. (2) și art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE integrat în SEAP de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți
sustinatori și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
- certificate constatatoare, privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de
stat etc.) valabile la momentul prezentarii;
- după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 165
alin. (2) și art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016 ;
- alte documente edificatoare, după caz.
Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in
una dintre situatiile prevazute la art. 165, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in
tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati
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competente din tara respectiva.
In cazul în care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente straine prevazute mai sus.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente
de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 165, autoritatea
contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau
judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
C. Motive de excludere legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna
dintre situațiile menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de
insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.
Prin excepţie de la dispoziţiile art. 167 alin. (1), operatorul economic nu este exclus din procedură, în condițiile descrise la art. 167
alin. (2) și art. 171 din Legea 98/2016..
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
1. Se va completa DUAE integrat în SEAP de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți
sustinatori și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
- după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 167
alin. (2) și art.171 din Legea 98/2016 ;
- alte documente edificatoare, după caz;
2. Declaratie privind conflictul de interese (neîncadrare in situațiile prevăzute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice) - Formular nr 4. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura (ofertant, asociat,
subcontractant si tert sustinator).
In vederea evitarii conflictului de interese, informam ofertantii ca persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante
cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:Nicolae –Florin Oancea – Primar, Laura Sarbu – Secretar
General;Davidescu Mircea– Director executiv adj.; Ciobanu Andreea – Sef serviciu achizitii; Membrii comisia de evaluare: Bungardean
Lidia, Stanescu Adrian,Parvu Daniela,Radu Luminita, Mihai Gheorghe . Membrii de rezerva comisia de evaluare: Kiss Laura Bianca ,
Apostolescu Carmen,Stelczner Elena, Stoica Claudia . Consilieri locali: Blendea Marius Vasile;Bobora Mircea Flaviu;Crainic
Ioan;Demeter Ioan;Iacob Petru Florin;Ilieș Florin-Marin;Ilieș Gabriel Nelu;Lăsconi Aurica;Ludoșean Gheorghe;Mara Lucian
Marius;Moraru Călin – Constantin;Moș Ovidiu;Petrui Ioan Dorin;Pogocsan Ferdinand Zoltan.
Operatorii economici care depun ofertă, trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale
precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv subcontractanţi şi/sau terţi
susţinători, dacă este cazul) cu informațiile aferente situației lor. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate
prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine,
documentele relevante echivalente, emise de autoritățile competente din tara in care își are sediul operatorul economic, care sa
dovedească o forma de înregistrare si, după caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu
cerințele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, în original /copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea "conform
cu originalul”, însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității
contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Specificati cifra de afaceri medie anuala
Media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) trebuie să fie în valoare de cel puțin 70.000.000 lei.
Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valută
comunicat de BNR pentru fiecare an in parte (2017, 2018, 2019). - Se va completa DUAE de către operatorii economici
(ofertanţi/ofertanţi asociaţi/terţi susţinători) cu informaţiile solicitate de autoritatea contractantă.
In cazul în care se demonstreaza indeplinirea cerintei invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, ofertantul va
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completa DUAE in care se vor include informatiile cu privire la terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a
accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si Angajamentul ferm al tertului sustinator (Formular nr. 6 și
anexa) din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul /tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Prin
angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de
achizitie publica.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor grupului. La DUAE completat de către ofertanţii asociaţi se va anexa Acordul de asociere (Formular nr. 3), , și
Formular nr. 3A- Împuternicire.
Documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către
ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, și pot fi: bilanţuri contabile sau
extrase de bilanţ, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de
afaceri înscris în DUAE.

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertanţii trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse
similare în valoare cumulată de minim 35.000.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau maxim 5 contracte ce au avut ca obiect furnizare
de autovehicule de transport public de persoane.
Prin sintagma "produse similare” se va înțelege autovehicule de transport public de persoane (noi). - In cazul unei asocieri, dovada
furnizarii de produse similare in cuantumul solicitat va fi indeplinita prin cumul.
Ofertantul va trebui sa precizeze care a fost obiectul partii îndeplinite in cadrul asocierii, precum si contravaloarea produselor
furnizate de acesta.
Asociatul/asociaţii nominalizaţi va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informaţiile solicitate, însoțit de Acordul de
asociere (Formular nr. 3) și anexa.
In cazul unei terțe susțineri, se va prezenta DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei
susțineri de terță parte, precum și DUAE completat de terțul/terții susținători cu informații privind nivelul lor de experiență, prin
raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordat, împreună cu Angajament terț susținător (Formular
nr.6) și documente anexe la angajament., transmise de terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa
susținerea acestuia/acestora.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie
prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat
susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul
concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod
solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţ i e publică . Ră s punderea solidară a terț u lui/terț i lor
susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligatiilor de susținere asumate prin
angajament.
Conform art 48 din HG 395/2016 subcontractantii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea
îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare
reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
Autoritatea Contractanta va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul
documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;
b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea
contractului, în cazul în care terţul susţinator nu este declarat subcontractant.
Documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, prin care sa se dovedeasca ca produsele au fost receptionate in
cadrul perioadei de 3 ani calculata de la data limita de depunere a ofertelor (tinand cont de art 8 alineat 3) din Instructiunea ANAP
nr 2/2017) .
Din documentul/documentele de receptie trebuie sa reiasa minim urmatoarele informatii:
- beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada şi locul livrării;
NOTA: La nivelul DUAE trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept
experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea
şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.
2.) Proportia de subcontractare
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze, datele de identificare ale
subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. - Se va prezenta DUAE completat
de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de
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subcontractare (Formular nr.7).
Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile
referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016, precum și cele
care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării
neîncadrării în motivele de excludere.
Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea
autorității contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de
calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea
acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.
Contractele incheiate cu subcontractantul/ subcontractantii vor fi prezentate de ofertantul castigator la semnarea contractului.

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: Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

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

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

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

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

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

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

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

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

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 16.02.2021 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: 16.07.2021
Durata in luni: 5

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.02.2021; 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
Ofertantii vor prezenta „Declaratia de consimtamant” (formular anexat) privind procesarea datelor cu caracter personal.
Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii
fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).
Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire și răspunsurile la
acestea vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă și vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Solicitări de clarificare/Întrebări” din
cadrul anunțului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii
economici se vor înregistra în SEAP (www.e- licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și
vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr. 98/2016
precum și cele de la art. 103 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va
transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea „Solicitări de
clarificare/Întrebări”).
Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de data limita de
depunere a ofertelor. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar
ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea „Solicitări de clarificare/Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr.
455/2001.
În conformitate cu prevederile art.139, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modicările și completările ulterioare, în cazul în care două sau mai
multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare
în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite
noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica".
-Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi depuse doar in traducere autorizata.
Anunt publicat: [CN1027692/15.01.2021]
Generat la: 15.01.2021 08:39

Pagina 8

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

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 Legea nr.101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.01.2021
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