
Achizitionarea de produse pentru  proiectul Reabilitare/
reconversie/ extindere/ construire infrastructură

educaţională  în Deva Al. Viitorului, nr. 9, în vederea
modernizării şi echipării infrastructurii educaţionale

pentru educaţia timpurie preşcolară”, cod SMIS 125418:
LOT I
LOT II
LOT III

Anunt de participare simplificat
 
 

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:  Carmazan  Georgiana;  Telefon:  +40  254218325;  Fax:  +40  254226176;  E-mail :
georgiana.carmazan@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.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
Achizitionarea de produse pentru  proiectul Reabilitare/ reconversie/ extindere/ construire infrastructură educaţională  în Deva Al.
Viitorului, nr. 9, în vederea modernizării şi echipării infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie preşcolară”, cod SMIS
125418:
LOT I
LOT II
LOT III
Numar referinta: 43743932022

 
II.1.2) Cod CPV principal
30236000-2 Diverse tipuri de echipamente computerizate (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Achizitionarea de produse pentru  proiectul Reabilitare/ reconversie/ extindere/ construire infrastructură educaţională  în
Deva Al. Viitorului, nr. 9, în vederea modernizării şi echipării infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie preşcolară”, cod
SMIS 125418:
•   LOT I  Diverse echipamente și aparate electrice (laptop, imprimantă multifuncțională A3, videoproiector, ecran de proiecție,
mașină de spălat rufe automată cu uscător, călcător profesional de rufe-calandru și frigider;
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•   LOT II Mobilier(dulap tip etajeră; dulap tip etajeră cu 12 compartimente; dulăpioare copii pentru haine; masă individuală; scaun
individual; catedră educator/profesor; pat rabatabil dublu; saltea; protecție saltea impermeabilă; garnitură completă copii-cearceaf
pat, pilote, perină, huse perină, huse pilote; tablă magnetică; loc de joacă complet exterior; paravan cameră cu 3 panouri alb-crem;
stingător portabil P6; stingător G6; pichet PSI echipat complet; rolete din material de tip blackout; băncuta vestiar copii; dulap
vestiar cu rafturi si loc umeraș; bancă vestiar cu cuier - 4 persoane; masă hexagon din lemn; scaun din lemn; masă de lucru din oțel;
coș de gunoi colectare selectivă; coș de gunoi menajer; mobilier oficiu; masă+scaun oficiu
•   LOT III Elevatoare -platformă elevatoare pentru persoane cu dizabilități și elevator pentru transportul pe scări

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 285315,95; 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: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 3

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 LOT I furnizare de produse și dotări – Diverse echipamente IT și aparate electrice în cadrul  proiectului “Reabilitare/ reconversie/
extindere/ construire infrastructură educaţională  în Deva Al. Viitorului, nr. 9, în vederea modernizării şi echipării infrastructurii
educaţionale pentru educaţia tim

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 30236000-2 Diverse tipuri de echipamente computerizate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 39710000-2 Aparate electrice de uz casnic (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)
LOT I  Diverse echipamente și aparate electrice (laptop, imprimantă multifuncțională A3, videoproiector, ecran de proiecție, mașină
de spălat rufe automată cu uscător, călcător profesional de rufe-calandru și frigider;

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 34005,05; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4,  Obiectiv Specific 4.4
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

 
II.2.1) Titlu 
2 LOT II furnizare produse și dotări – Mobilier

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39150000-8 Diverse tipuri de mobilier si de echipament (Rev.2)
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Cod CPV suplimentar: 
35111300-8 Extinctoare (Rev.2)
39525000-8 Diverse articole textile confectionate (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)
LOT II Mobilier(dulap tip etajeră; dulap tip etajeră cu 12 compartimente; dulăpioare copii pentru haine; masă individuală; scaun
individual; catedră educator/profesor; pat rabatabil dublu; saltea; protecție saltea impermeabilă; garnitură completă copii-cearceaf
pat, pilote, perină, huse perină, huse pilote; tablă magnetică; loc de joacă complet exterior; paravan cameră cu 3 panouri alb-crem;
stingător portabil P6; stingător G6; pichet PSI echipat complet; rolete din material de tip blackout; băncuta vestiar copii; dulap
vestiar cu rafturi si loc umeraș; bancă vestiar cu cuier - 4 persoane; masă hexagon din lemn; scaun din lemn; masă de lucru din oțel;
coș de gunoi colectare selectivă; coș de gunoi menajer; mobilier oficiu; masă+scaun oficiu

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 149126,90; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4,  Obiectiv Specific 4.4
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

 
II.2.1) Titlu 
3 LOT III: Furnizarea de dotări - Dotări diverse

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 42417000-2 Elevatoare si transportoare (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)
LOT III Elevatoare -platformă elevatoare pentru persoane cu dizabilități și elevator pentru transportul pe scări

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 102184; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)
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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: Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4,  Obiectiv Specific 4.4
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

 

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

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
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 cu informatiile aferente situatiei lor. 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 1 in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare dupa caz;
5. declaratie privind neincadrarea in situatiile privind conflictul de interese, prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016.
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,  inclusiv a capacitatii  de
exercitare, ca dovada preliminara. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro.
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în
conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si subcontractant.
Autoritatea  contractantă  are  obligaţia  de  a  accepta  ca  fiind  suficient  şi  relevant  pentru  demonstrarea  faptului  că
ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator,
din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere
judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.
În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine.
 În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor
prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are
obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la
declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a
unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens
 
Declaratia privind  conflictul de interese (neîncadrare in situațiile prevăzute la art. 59-60  din  Legea nr.  98/2016 privind achizițiile
publice) 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,  Pogocsan  Ferdinand Zoltan  –  Viceprimar,  Mos  Ovidiu–  Viceprimar,  Traian  Berbeceanu –
Administrator public, Florina Doris Visirin – Secretar General al Municipiului, Stoica Claudia Maria – Director executiv-Directia
Economica, Stanciu Manuela - Director executiv  - Directia Tehnica; Magyari Andreea – Sef serviciu- Serviciul Achizitii, Codrin
Mariana- Sef serviciu- Serviciul Programe Dezvoltare ; Membri comisie de evaluare: Carmazan Georgiana, Nistor Bianca, Mileșan
Daniela Maria, Târziu Liana Andreea, Moisache Daniela Membrii de rezerva comisia de evaluare: Badiu Maria Daniela , Iancu Mihai ,
Radu Luminita , Țoc Nicolae Cristian. Consilieri locali: Barstan Tiberiu Claudiu, Balan Jean Florin, Blendea Marius Vasile, Bobora

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1116711/07.11.2022] Pagina 4
Generat la: 08.11.2022 08:19



Mircea Flaviu, Oșan-Sendroiu Claudia Paula, 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, Petrui Ioan
Dorin, Sav Nicu, Sălcuceanu Roxana Ioana, Ilies Gabriel Nelu.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente relevante care să dovedească
forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale
din țara în care este stabilit operatorul economic.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de origine, din care sa
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea 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, 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.

 
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.) Loturile: 1,2,3
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
LOT 1: 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 30.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte  ce au avut ca obiect furnizare
de produse similare cu cele care fac obiectul contractului. In cazul in care termenul limita stabilit pentru depunerea  ofertelor se
decaleaza, atunci se va extinde corespunzator  (cu zilele de decalare ) si perioada aferenta experientei similar
Prin sintagma "produse similare” se va intelege echipamente IT si/sau electronice si/sau aparate electrice
LOT 2 : 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 145.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte  ce au avut ca obiect
furnizare de produse similare cu cele care fac obiectul contractului. In cazul in care termenul limita stabilit pentru depunerea
ofertelor se decaleaza, atunci se va extinde corespunzator  (cu zilele de decalare ) si perioada aferenta experientei similare
Prin sintagma "produse similare” se va intelege produse de mobilier si/sau textile dormitor si/sau dotari PSI
LOT 3: 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 100.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte  ce au avut ca obiect furnizare
de produse similar cu cele care fac obiectul contractului. In cazul in care termenul limita stabilit pentru depunerea  ofertelor se
decaleaza, atunci se va extinde corespunzator  (cu zilele de decalare ) si perioada aferenta experientei similare
Prin sintagma "produse similare” se va intelege elevator/platforma elevator/ascensor/lift. - Completarea DUAE in conformitate cu
prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016
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/alte documente echivalente emise sau contrasemnate de beneficiar public/privat trebuie
sa reiasa minim urmatoarele informatii:
- beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada şi locul livrării;
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Numarul de ani aferenti  experientei similare se calculeaza prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor,  stabilita de
autoritatea contractanta in anuntul de participare simplificat
 
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/alte documente
echivalente, 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 realizarea contractului de achizitie publica.
 
NOTA: Pentru produsele 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.) Loturile: 1,2,3
Proportia de subcontractare
1 Informatii privind subcontractantii/asociatii
Ofertantul va completa lista cuprinzand subcontractantii, cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi indeplinite de
acestia si exprimarea procentuala a acestor parti.
 
Ofertantul a carei oferta a fost declarata castigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul nominalizat
in oferta, inaintea semnarii contractului, cu specificarea concreta a partii de implicare in contract, in exprimare fizica-valorica. Pe
parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul AC, iar
eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa reprezinte o modificare substantiala a contractului.
In cazul unei asocieri, operatorul economic are obligatia de a prezenta acordul de asociere.
In cazul asocierii operatorul economic va prezenta angajamentul cu toti asociatii prin care isi asuma raspunderea colectiva si
solidara pentru indeplinirea contractului.
Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC
solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca subcontractantul fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului
tratamentului egal.
 
2 – Informatii privind tertul/tertii sustinatori
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala
invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii
contractante  ca  a  luat  toate  masurile  necesare  pentru  a  avea acces  in  orice  moment  la  resursele  necesare,  prezentand un
angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.
 
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 acest sa aduca atingere principiului tratamentului
egal. - 1. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de
calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în
mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.
Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data
contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.
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 AC.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii  va prezenta DUAE în care vor include
informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională proporțional cu cota de implicare în
executarea viitorului contract.
 
2. DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile
avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale
terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor
asigura îndeplinirea angajamentului.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susținerii acordate.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă 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 indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret
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în care va realiza acest lucru).
Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod
solidar  cu  ofertantul  pentru  executarea  contractului  de  achiziţie  publică.  Răspunderea  solidară  a  terțului/terților
susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii  de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin
angajament.
Operatorul  economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin terti sustinatori, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.

 

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: 29.11.2022 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: 29.04.2023
Durata in luni: 5

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2022; 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
              -Ofertanții vor prezenta „Declarația de consimțământ” (formular anexat) privind procesarea datelor cu caracter personal.
  - Departajarea ofertelor cu același pret: în situația în care 2 sau mai multi ofertanți aflați pe primul loc au același preț, comisia de
evaluare va solicita reofertarea în SEAP, contractul fiind atribuit ofertantului a cărui noua propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
Ofertanților care au omis să prezinte oricare document solicitat prin fisa de date și caietul de sarcini se vor solicita clarificări pentru
eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în DUAE, atât ale ofertantului/candidat cât ai ale subcontractantului/terțului
susținător.
  -Ofertanților care au omis sa prezinte oricare document solicitat prin fisa de date si caietul de sarcini se vor solicita clarificări pentru
eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse în DUAE, atât ale ofertantului/candidat cât și ale subcontractantului/terțului
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susținător.
  - Dacă in documentatia tehnica, respectiv Caietele de sarcini, apar specificatii tehnice care indica o anume origine, furnizor, producator,
procedeu special, marca de fabrica, brevet de inventie, licenta de fabricatie sau alte asemenea, se va adauga sintagma SAU ECHIVALENT.
  NOTĂ:  Dacă un operator economic consideră că anumite clauze contractuale obligatorii îi sunt în defavoare, va solicita autorității
contractante clarificări, inclusiv modificarea lor, cu cel puțin 14 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, astfel încât dacă aceste
clauze vor fi  amendate/ modificate ele sa fie aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați, înainte de data limita de
depunere a ofertelor.
  Ofertantul isi asuma răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie in
vederea participarii la procedura.
   Având în  vedere  prevederile  art.123,  alin  (1),  din  HG 395/2016,  în  cadrul  ofertei  să  se  menționeze  documentele  considerate
confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. În conformitate cu art.57, alin. (4) din Legea 98/2016
documentele care sunt considerate confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate. În caz
contrar, declarația privind confidențialitatea nu va fi luată în considerare
-Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi depuse doar in traducere autorizata.

 
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) 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
Municipiul Deva, Serviciul Achizitii 
Adresa: Adresă: Piaţa Unirii, nr. 4; Localitatea: Deva; Cod postal: 330152; Tara: Romania; Telefon: -Fax: +40 254210072; E-mail: -
Adresa internet: (URL) www.primariadeva.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2022
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