
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE
SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEZINSECTIE,

DEZINFECTIE, DERATIZARE IN MUNICIPIUL DEVA
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: Laura Kiss; Telefon: +40 254210072; Fax: +40 371459892; E-mail: laura.kiss@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://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100159662
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
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE IN
MUNICIPIUL DEVA
Numar referinta: 4374393202217

 
II.1.2) Cod CPV principal
90921000-9 Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

 
II.1.4) Descrierea succinta
              DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE
IN MUNICIPIUL DEVA, conform descrierilor din caietul de sarcini.
 
Se pot solicita clarificari la maxim 20 zile anterior datei limita de depunere oferte; Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar
si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea
ofertelor

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 9124046,71; Moneda: RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1049387/13.11.2022] Pagina 1
Generat la: 14.11.2022 08:24



(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: 90921000-9 Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
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)
Serviciul public de dezinsecție, deratizare si dezinfecție este parte componenta a serviciilor de utilitați publice. Acesta se organizeaza
pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice si ale agenților economici de pe raza municipiului Deva.
 Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de dezinsecție, deratizare si dezinfecție sunt:
-          Casnici: persoane fizice si asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai municipiului  Deva;
-          Agenti economici care-și desfașoara activitatea pe teritoriul municipiului Deva;
-          Instituții publice cu sedii sau filiale in municipiul Deva;
 
Detaliile privind achizitia se regasesc in Caietul de Sarcini si in Studiu de oportunitate

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 60%

 
Denumire factor evaluare: P1. Dotarea cu utilaje, echipamente, mijloace de transport necesare pentru prestarea activitătilor
Pondere: 20%

 
Denumire factor evaluare: P2. Vechimea utilajelor folosite pentru desfasurarea activitatilor
Pondere: 10%

 
Denumire factor evaluare: P3. Vechimea mijloacelor de transport folosite pentru desfasurarea activitatilor - pondere 10%,
Pondere: 10%

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; 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
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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: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

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

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerința 1
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea
98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor, in baza art. 193
alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
-   Certificate de atestare fiscala din care sa rezulte 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; pentru sediile secundare se va prezenta o
declaratie pe propria raspundere privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
local.
-   cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrate, 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.
Se vor prezenta, dupa caz, si 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 sau alte documente edificatoare. In DUAE se vor cuprinde
informatii privind: terti sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 170 alin. 3, art. 183 si art. 193-195 din Legea
98/2016.
Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 §i 167 din Legea 98/2016, care atrag
excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și
demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile din legea 98/2016.
Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al
asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator. Persoanele juridice straine vor
prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere
judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca indepiinirea
obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local la momentul prezentarii acestora, in conformitate cu
legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila la care se va atasa
traducerea autorizata in limba romana.
Nota 3: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor
prevazute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 și 167, persoanele juridice straine pot
prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe
propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociații
profesionale care are competente in acest sens.
 
Cerinta 2
Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Modalitatea prin care poate fi  demonstrata indeplinirea cerintei:  Operatorii  economici  (ofertanti/  asociatii/terti  sustinatori/
subcontractantii) vor prezenta, fiecare, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor si declaratie privind neincadrarea in
situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 care va fi
depusa la momentul depunerii ofertei.
Documentele prezentate vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
 
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante(formular anexat) in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Nicolae –Florin  Oancea –  Primar,  Pogocsan Ferdinand Zoltan –  Viceprimar,  Mos Ovidiu  –  Viceprimar,  Traian Berbeceanu –
Administrator pubic, Florina Doris Visirin – Secretar General al Municipiului, Stoica Claudia Maria – Director Economic, Stanciu
Manuela – Director executiv , Magyari Andreea – Sef Serviciul achizitii,; Membrii comisie de evaluare: Kiss Laura, Tătar Ioan, Budoiu
Romică Aurică, Stănescu Adrian, Herban Cristina. Membrii de rezerva comisia de evaluare: Cărmăzan Georgiana, Igreți Alexandru,
Mihai Gheorghe, Toma Dan Răzvan. Consilieri locali: Barstan Tiberiu Claudiu, Balan Jean Florin, Blendea Marius Vasile, Bobora Mircea
Flaviu, Iorga Ovidiu Gabriel, Dronca Robert Adrian, Enescu Paul Alexandru, Iacob Petru Florin, Ilieș Florin-Marin, Lăsconi Aurica,
Ludoșean Gheorghe, Mane Marius, Mara Lucian Marius, Moraru Călin – Constantin, Ilies Gabriel Nelu, Petrui Ioan Dorin, Sav Nicu,
Sălcuceanu Roxana Ioana, Oșan Șendroiu Claudia Paula.
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:
1)   Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din
care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
-Persoane juridice /fizice române: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în copie, semnat cu semnatura
electronica extinsa. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Obiectul
contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC.
     În cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii 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.
 - Persoane juridice/fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constator emis de
ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de
Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, privind capacitatea de exercitare
a activităţii profesionale, ca dovada preliminara. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro.
2)   Ofertantul trebuie sa prezinte Licenta emisa de ANRSC minim clasa II pentru activitatile specifice serviciului care fac obiectul
contractului prin care prestatorului i se acorda permisiunea fumizarii/prestarii Serviciului in Aria Delegarii conform art.49, alin.3 din
Legea 51/2006 sau declarație pe propria raspundere prin care operatorii economici isi asuma obligatia ca, in cazul in care oferta este
declarata castigatoare, sa obtina eliberarea licentei A.N.R.S.C. minim clasa II In termen de 90 de zile de la data semnarii contractului
de delegare a gestiunii, pentru activitatile specifice serviciului care fac obiectul contractului,  conform prevederilor art. 49 din Legea
nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice.
Documentele prezentate vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

 
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 anuala pe ultimii 3 ani, respectiv pentru 2019, 2020 si 2021, sa fie de minim 6.000.000 lei sau echivalent
valuta.
Se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR  pentru fiecare an in parte (2019, 2020, 2021). - In cazul in care
mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si
financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Fiecare operator economic (ofertant unic /  ofertant asociat)  va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la
capacitatea economica si financiara. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.
Aceste documente sunt:
Situatiile financiare pentru anii 2019, 2020 si 2021 vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din
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care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, bilanturi sau balante de verificare
asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform
prevederilor legislatiei incidente in domeniu).
Nota: In cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. DUAE va fi
completat corespunzator de fiecare membru al asocierii in cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna,
atunci indeplinirea indicatorului "cifra de afaceri" se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului.
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta
publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
TERT SUSTINATOR:
Operatorul  economic  (tertul/  tertii  sustinatori  financial)  va  completa  informatiile  corespunzatoare  din  documentul  DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.
Aceste documente sunt:
Situatiile financiare pentru anii 2019, 2020 si 2021, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din
care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, bilanturi sau balante de verificare
asumate de operatorul economic, in cazul tn care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost Inca definitivate conform
prevederilor legislatiei incidente in domeniu).
Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al tertului sustinator, completat conform Formularului -
Angajament ferm privind sustinerea economico-financiara a ofertantului.
Odata cu angajamentul  de sustinere,  ofertantul  are  obligatia  sa  prezinte documente transmise acestuia  de catre  tert/tertii
sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire a angajamentului de sustinere, documente care se vor constitui anexe la
respectivul angajament.

 
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 servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Experiența similară
Prestarea de servicii similare celor descrise in caietul de sarcini (activități de dezinfecție, dezinsecție și deratizare), duse la bun sfârșit,
la nivelul ultimilor 3 ani, in valoare cumulata de minim 4.500.000 lei fara TVA la nivelul unui contract sau a maxim 5 contracte.
Ultimii 3 ani vor fi calculați până la data limită de depunere a ofertelor cu mențiunea că modul de calcul al perioadei nu va fi afectat
de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare.
Pentru îndeplinirea acestei cerinţe ofertanţii vor face dovada experienţei similare prin prezentarea a maxim 5 contracte astfel încât
să demonstreze prestarea tuturor celor 3 servicii similare (activitati de dezinfecție, dezinsecție și deratizare). Astfel, ofertantul poate
prezenta maxim 5 contracte care să cumuleze 1, 2 sau toate cele 3 activitati considerate servicii similare.
Prin ’’servicii duse la bun sfârșit” se înțelege:
-   servicii  recepționate parțial,  cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiența similară să permită
elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;
-   servicii recepționate la sfârșitul prestării; sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție. - Completarea DUAE in
conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data
contractului invocat drept experienta similara, obiectul contractului, valoarea contractului (fara TVA), valoarea serviciilor similare,
beneficiarul,  data si  numarul  documentului  de receptie,  precum si  ponderea si/sau activitațile  pentru care ofertantul  a fost
responsabil.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea
unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori  de catre dientul beneficiar din care sa reiasa tipul
serviciilor prestate, ponderea avuta in cadrul contractului, beneficiarii, valoarea fara TVA si perioada de prestare a serviciilor.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al contractelor care fac obiectul contractului
prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
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.
In  cazul  în  care  mai  multi  operatori  economici  participa în  comun la  procedura de atribuire,  îndeplinirea criteriilor  privind
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia
vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
NOTA: Pentru serviciile similare de la nivelul  contractelor care sunt intr-o alta moneda decat cea nationala,  utilizate pentru
indeplinirea cerintei similare, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei este cursul mediu anual in
lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte(conform art.4 din Instr. ANAP nr.2/2017).
2.) Proportia de subcontractare
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Cerinta 2
Informatii privind asocierea
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in
comun cu alti operatori economici,  inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii  la procedura de
atribuire, in conditiile prevazute de Legea 98/2016.
 
Cerinta 3
Informatii privind subcontractantii
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.
Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016,
Autoritatea Contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca subcontractantul fara ca acest aspect sa
aduca atingere principiului tratamentului egal.
 
Cerinta 4
Informatii privind tertul/tertii sustinatori
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu Legea 98/2016, cu modificari
si completari ulterioare.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai
multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in
orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.
Odata cu angajamentul  de sustinere,  ofertantul  are  obligatia  sa  prezinte documente transmise acestuia  de catre  tert/tertii
sustinatori,  din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii  sustinator(i)  va/vor asigura indeplinirea propriului
angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se incadreaza in
unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016,autoritatea contractanta solicita, o singura data,
ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca aceasta sa aduca atingere principiului tratamentului
egal. - Cerinta 2
Modalitate de indeplinire:
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul
de asociere. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. In cazul in
care oferta este depusa de un grup de operatori economici (in comun), cerinta privind capacitatea tehnica si profesionala se poate
indeplini prin cumul iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta
cerinta.
 
Cerinta 3
Modalitate de indeplinire:
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Ofertantul are obligatia de a preciza datele de
recunoastere ale subcontractantilor propusi, partea/ partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia si valoarea
procentuala  la  care  se  ridica  partea/  partile  respective.  Daca  ofertantul  nu  se  bazeaza  pe  capacitatea  subcontractantului/
subcontractantilor pentru a indeplini cerinfele de calificare, subcontractantul/ subcontractantilor va/vor completa DUAE doar pentru
demonstarea  neincadrarii  in  motivele  de  exdudere  din  procedura.  In  cazul  in  care  ofertantul  utilizeaza  capacitatile
subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru
fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu DUAE
se va depune si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi
prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. in cazul In care
ofertantul/candidatul iși demonstreaza situația economica și financiara, respectiv capacitatea tehnica și profesionala invocand
suportul unui/unor tert/terti, in conditiile Legii, atunci acesta are obligatia de a dovedi susținerea de care beneficiaza, de regula, prin
prezentarea  unui  angajament  ferm  al  persoanei  respective,  prin  care  se  confirma  faptul  ca  acesta  va  pune  la  dispoziția
ofertantului/candidatului  resursele invocate.  Subcontractanții  pe a caror capacitați  ofertantul/candidatul  se bazeaza pentru
demonstrarea indeplinirii  anumitor criterii  de calificare și  selecție sunt considerati  și  terți  susținatori,  caz in care acordul de
subcontractare reprezinta, in același timp, și angajamentul ferm.
 
Cerinta 4
Modalitate de indeplinire:
Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si profesionala. Tertul
sustinatori/tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 59, 60, 164, 165 si 167 Legea 98/2016 , sub sanctiunea
exduderii din procedura de atribuire.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar
ofertantului dasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
- Dovada implementarii sistemului de management conform SR EN ISO 9001 pentru activitatea ce face obiectul contractului,
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respectiv servicii de deratizare, dezinfecție și dezinsectie. - Completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea
98/2016, urmand ca ofertantului aflat pe primul loc in urma finalizarii evaluarii, sa i se solicite prezentarea certificatului valabil la data
prezentarii, emis de un organism de certificate acreditat sau alte probe/ dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al
calitatii conform art. 200 alin (3) din Legea nr. 98/2016.
2.) Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Dovada implementarii  sistemului de management conform SR EN ISO 14001 pentru activitatea ce face obiectul contractului,
respectiv servicii de deratizare, dezinfecție și dezinsectie. - Completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea
98/2016, urmand ca ofertantului aflat pe primul loc in urma finalizarii evaluarii, sa i se solicite prezentarea certificatului valabil la data
prezentarii, emis de un organism de certificate acreditat sau alte probe/ dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al
protectiei mediului conform art. 200 alin (3) din Legea nr. 98/2016.
Aceste cerinte nu pot fi indeplinite prin declararea unui tert sustinator. Subcontractantii trebuie sa faca dovada implementarii
sistemului de management conform SR EN ISO 9001 si a implementarii sistemului de management conform SR EN ISO 14001
pentru activitatea pentru activitatea/activitațile pe care le presteaza in cadrul 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: 20.12.2022 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: 20.04.2023
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.12.2022; 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.
In conformitate cu Art.123 alin (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016, aprobate prin HG nr.395/2016. „Ofertantul elaborează oferta in conformitate cu prevederile
documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica și/sau din propunerea financiara
sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislației aplicabile.".
Documentul DUAE va fi completat direct pe platforma SEAP. Operatorii economici participanti trebuie sa fie inregistrati in SEAP in vederea
completarii DUAE și a incarcarii ofertei.
Documentele incarcate se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii
de certificare acreditat, reprezentand documente originale.
Prin exceptie,  autoritatea contractanta are dreptul sa solicite in original orice document cu regim special  a carui valabilitate este
conditional de prezentarea in aceasta forma.
Toate specificatiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (indusiv caiet de sarcini) se vor citi ca
incluzand mentiunea "sau echivalent".
NOTA: Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale obligatorii  ii  sunt in defavoare, va solicita autoritatii
contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat daca aceste
clauze vor fi amendate/ modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de
depunere a ofertelor
In cazul in care, din motive tehnice datorate exdusiv SEAP, nu este posibila transmiterea anumitor documente in format electronic prin
intermediul  SEAP,  documentele respectiv se depun la sediul  autoritatii  contractante pana la data limita de depunere a ofertelor,
numerotate  si  semnate  pe fiecare  pagina,  in  plic  inchis,  pe  care  se  inscriptioneaza  denumirea  si  adresa  autoritatii  contractante
(MUNICIPIUL DEVA, Piafa Unirii, nr. 4, registratura) si mentiunile: Oferta: « delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare pentru activitatile
de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in municipiului Deva
NOTA:
a)   Numai operatorii economic inregistrati in SEAP pot depune oferta - art. 104, alin (1) din HG nr. 395/2016.
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b)   Oferta trebuie sa fie semnata de o persoana imputernicita sau autorizata sa angajeze ofertantul  in procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica. in conformitate cu prevederile art. 47 din HG nr. 395/2016, ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi
proceduri de atribuire:a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din
competitie a tuturor candidaturilor/ofertelorin cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
in conformitate cu prevederile art.139, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care doua sau
mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand în vedere punctajul obținut la factorii de
evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. in situația in care egalitatea se menține, autoritatea contractanta are dreptul sa
solicite noi propuneri financiare, și oferta caștigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financial cea mai mica.

 
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: -Fax: +40 213104642 /
+40 218900745; E-mail: -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
11.11.2022

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1049387/13.11.2022] Pagina 9
Generat la: 14.11.2022 08:24


	Anunt de initire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.3) Comunicare
	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.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
	II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia procedurilor deschise)
	II.2.10 Informatii privind variantele
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare


	Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
	III.1) Conditii de participare
	III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale
	III.1.2) Situatia economica si financiara
	III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
	III.1.5) Informatii privind contractele rezervate

	III.2) Conditii referitoare la contract
	III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
	III.2.2) Conditii de executare a contractului
	III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului


	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.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al dialogului
	IV.1.5) Informatii privind negocierea
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2) Informatii administrative
	IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
	IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
	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:
	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



