
Servicii de proiectare pentru construcţii noi, demolări și
extinderi privind construcții civile, sisteme rutiere și spații

verzi
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 
Cod de identificare fiscala: 4340730; Adresa: Strada: Splaiul Independentei, nr. 200; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti;
Cod postal: 060021; Tara: Romania; Persoana de contact: Iulian Gheorghe; Telefon: +40 0372463382; Fax: +40 0372463383; E-mail:
achizitii@primarie6.ro; Adresa internet: (URL) www.primarie6.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/100116838
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
Servicii de proiectare pentru construcţii noi, demolări și extinderi privind construcții civile, sisteme rutiere și spații verzi
Numar referinta: 4340730/2021

 
II.1.2) Cod CPV principal
71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2)

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

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Acordul-cadru constă în prestarea de “servicii de proiectare constând în: expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de
performanță energetică iniţial, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu,
documentaţii pentru obţinerea avizelor cerute in certificatul de urbanism si documentaţia tehnica pentru autorizarea lucrărilor de
construire, proiect tehnic si detalii de execuţie, asistenta tehnica, certificat energetic de performanta la încheierea lucrărilor si
punctul de vedere al proiectantului pentru demolare, extindere construcţii existente, construcţii noi privind construcțiile civile,
sistemele rutiere și spațiile verzi”. Valorile estimate pentru cele mai mari contracte subsecvente sunt următoarele: 1.073.300 lei fără
TVA - Lotul I, 2.716.500 lei fără TVA - Lotul II, 1.970.600 lei fără TVA - Lotul III.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 41970340; Moneda: RON
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(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 Servicii de proiectare privind reabilitare termică, modernizare, consolidare, extindere, demolare construcție existentă și construcții
noi pentru construcții civile

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

71242000-6 Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Sectorul 6 al Municipiului BucureștiSectorul 6 al Municipiului București

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Serviciile de proiectare se vor referi la următoarele etape:
   Expertiză tehnică
   Studiu geotehnic, inclusiv dezveliri
   Studiu topografic, inclusiv OCPI
   Audit energetic și Certificatul de performanță energetică iniţial
   Studiu de prefezabilitate (după caz)
   Studiu de securitate la incendiu
   Studiu istoric (daca este cazul)
   Studiu de circulatie
   Studiu peisagistic
   Plan urbanistic de detaliu
   Documentaţii pentru obţinerea avizelor cerute în certificatul de urbanism
   Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (după caz)
   Studiu de fezabilitate (după caz)
   Documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire (DTAC)
   Documentatia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de desființare (DTAD)
   Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor (DTOE)
   Proiect tehnic și detalii de execuţie
   Proiect de management al traficului
   Asistență tehnică
   Asigurarea verificarii tehnice de calitate a proiectelor realizata de catre verificatori tehnici atestati
   Certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor
   Întocmirea cărții tehnice (as-built)
   Întocmirea punctului de vedere al proiectantului la încheierea lucrărilor
Valoarea estimata pentru cel mai mare contract subsecvent este de 1.073.300 lei fără TVA.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
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Descriere: Componenta financiara
Pondere: 60%
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: Experianța profesională a Managerului de proiect
Descriere: Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru experiența expertului propus în poziţia de manager proiect/coordonator
de proiect/lider de echipă/șef de echipă, cu experiența în această poziție demonstrată prin contracte care au avut ca obiect servicii
de proiectare în domeniul construcții civile.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Participarea expertului propus în poziţia de manager proiect/coordonator de proiect/lider de echipă/șef de
echipă, cu experiența în această poziție demonstrată prin contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare în domeniul
construcții civile, se va puncta astfel:
•   Pentru 2-5 contracte: 5 puncte;
•   Pentru 6 sau mai mult de 6 contracte: 10 puncte
 
Nota: prezentarea unui singur contract nu se puncteaza, fiind cerință minimă de calificare.

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesională a inginerului/ proiectantului nr. 1 (Cap. VII.1 poziția nr. 7 de experți din caietul de
sarcini)
Descriere: Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru experiența  inginerului/ proiectantului nr. 1 în domeniul construcții civile,
demonstrată prin participarea la proiecte/contracte cu obiect similar, respectiv servicii de proiectare pentru construcții civile.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Experiența  inginerului/ proiectantului nr. 1 se va puncta astfel:
•   Pentru 2-5 contracte: 4 puncte;
•   Pentru 6 sau mai mult de 6 contracte: 8 puncte
 
Nota: Prezentarea unui singur contract nu se puncteaza, fiind cerință minimă de calificare.

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesională a  inginerului/ proiectantului nr. 2 (Cap. VII.1 poziția nr. 7 de experți din caietul de
sarcini)
Descriere: Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru Experiența  inginerului/ proiectantului nr. 2 în domeniul construcții civile,
demonstrată prin participarea la proiecte/contracte cu obiect similar, respectiv servicii de proiectare pentru construcții civile.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Experiența  inginerului/ proiectantului nr. 2 se va puncta astfel:
•   Pentru 2-5 contracte: 4 puncte;
•   Pentru 6 sau mai mult de 6 contracte: 8 puncte
 
Nota: Prezentarea unui singur contract nu se puncteaza, fiind cerință minimă de calificare.

 
Denumire factor evaluare: Experiența Arhitectului nr.  1 (Cap. VII.1 poziția nr.  5 de experți  din caietul de sarcini)  în domeniul
construcții civile
Descriere: Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru experiența  arhitectului nr. 1 în domeniul construcții civile, demonstrată
prin participarea la proiecte/contracte cu obiect similar.
Pondere: 7%
Algoritm de calcul: Experiența  Arhitectului nr. 1 se va puncta astfel:
•   Pentru 2-4 contracte: 4 puncte;
•   Pentru 5 sau mai mult de 5 contracte: 7 puncte
 
Nota: Prezentarea unui singur contract nu se puncteaza, fiind cerință minimă de calificare.

 
Denumire factor evaluare: Experiența Arhitectului nr.  2 (Cap. VII.1 poziția nr.  5 de experți  din caietul de sarcini)  în domeniul
construcții civile
Descriere: Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru experiența  arhitectului nr. 2 în domeniul construcții civile, demonstrată
prin participarea la proiecte/contracte cu obiect similar.
Pondere: 7%
Algoritm de calcul: Experiența  Arhitectului nr. 2 se va puncta astfel:
•   Pentru 2-4 contracte: 4 puncte;
•   Pentru 5 sau mai mult de 5 contracte: 7 puncte.
 
Nota: Prezentarea unui singur contract nu se puncteaza, fiind cerință minimă de calificare.
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18426830; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
2 Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcție existentă și construcții noi pentru sisteme
rutiere

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

71242000-6 Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Sectorul 6 al Municipiului BucureștiSectorul 6 al Municipiului București

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Serviciile de proiectare se vor referi la următoarele etape:
   Expertiză tehnică
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   Studiu geotehnic, inclusiv dezveliri
   Studiu topografic, inclusiv OCPI
   Studiu de prefezabilitate (după caz)
   Studiu de circulatie
   Plan urbanistic de detaliu
   Documentaţii pentru obţinerea avizelor cerute în certificatul de urbanism
   Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (după caz)
   Studiu de fezabilitate (după caz)
Valoarea estimata pentru cel mai mare contract subsecvent este de 2.716.500 lei fără TVA.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 76%
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: Experianța profesională a Managerului de proiect
Descriere: Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru experiența expertului propus în poziţia de manager proiect/coordonator
de proiect/lider de echipă/șef de echipă, cu experiența în această poziție demonstrată prin contracte care au avut ca obiect servicii
de proiectare în domeniul drumuri/poduri.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Participarea expertului propus în poziţia de manager proiect/coordonator de proiect/lider de echipă/șef de
echipă, cu experiența în această poziție demonstrată prin contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare în domeniul
durmuri/poduri, se va puncta astfel:
•   Pentru 2 – 5 contracte: 5 puncte;
•   Pentru 6 sau mai mult de 6 contracte: 10 puncte
 
Nota: prezentarea unui singur contract nu se puncteaza, fiind cerință minimă de calificare.

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesională a inginerului/ proiectantului nr. 1 (Cap. VII.1 poziția nr. 6 de experți din caietul de
sarcini)
Descriere: Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru experiența  inginerului/ proiectantului nr. 1 (demonstrată prin participarea
la proiecte/contracte cu obiect similar, respectiv servicii de proiectare pentru pentru durmuri/poduri.
Pondere: 7%
Algoritm de calcul: Experiența  inginerului/ proiectantului nr. 1 se va puncta astfel:
•   Pentru 2-4 contracte: 4 puncte;
•   Pentru 5 sau mai mult de 5 contracte: 7 puncte.
 
Nota: Prezentarea unui singur contract nu se puncteaza, fiind cerință minimă de calificare.

 
Denumire factor evaluare: 2.3. Experiența profesională a  inginerului/ proiectantului nr. 2 (Cap. VII.1 poziția nr. 6 de experți din
caietul de sarcini)
Descriere: Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru Experiența  inginerului/ proiectantului nr. 2 demonstrată prin participarea
la proiecte/contracte cu obiect similar, respectiv servicii de proiectare pentru pentru durmuri/poduri.
Pondere: 7%
Algoritm de calcul: Experiența  inginerului/ proiectantului nr. 2 se va puncta astfel:
•   Pentru 2-4 contracte: 4 puncte;
•   Pentru 5 sau mai mult de 5 contracte: 7 puncte.
 
Nota: Prezentarea unui singur contract nu se puncteaza, fiind cerință minimă de calificare.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 19602310; 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.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
3 Servicii  de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcție existentă si construcții  noi pentru
amenajari peisagistice / spații verzi

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

71242000-6 Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Sectorul 6 al Municipiului BucureștiSectorul 6 al Municipiului București

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Serviciile de proiectare se vor referi la următoarele etape:
   Expertiza tehnica
   Studiu geotehnic, inclusiv dezveliri
   Studiu topografic, inclusiv OCPI
   Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie / Studiu de fezabilitate (după caz)
   Studiu de istoric
   Studiu de peisagistic
   Documentaţii pentru obţinerea avizelor cerute in certificatul de urbanism
   Documentaţia tehnica pentru autorizarea lucrărilor de construire (DTAC)
   Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor (DTOE)
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   Proiect tehnic si detalii de execuţie
   Asistenta tehnica
   Întocmirea cărții tehnice (as-built)
   Întocmirea punctului de vedere al proiectantului la încheierea lucrărilor
Valoarea estimata pentru cel mai mare contract subsecvent este de 1.970.600 lei fără TVA.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 69%
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: Experianța profesională a Managerului de proiect
Descriere: Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru experiența expertului propus în poziţia de manager proiect/coordonator
de proiect/lider de echipă/șef de echipă, cu experiența în această poziție demonstrată prin contracte care au avut ca obiect servicii
de proiectare în domeniul amenajari peisagistice/spații verzi.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Participarea expertului propus în poziţia de manager proiect/coordonator de proiect/lider de echipă/șef de
echipă, cu experiența în această poziție demonstrată prin contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare în domeniul
amenajari peisagistice/spații verzi, se va puncta astfel:
•   Pentru 2-5 contracte: 5 puncte;
•   Pentru 6 sau mai mult de 6 contracte: 10 puncte
 
Nota: prezentarea unui singur contract nu se puncteaza, fiind cerință minimă de calificare.

 
Denumire factor evaluare: Experiența Inginerului (proiectantului peisagist) nr. 1 (Cap. VII.1 poziția nr. 7 de experți din caietul de
sarcini) în domeniul amenajari peisagistice/spații verzi
Descriere: Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru experiența  inginerului (proiectantului peisagist) nr. 1 demonstrată prin
participarea la proiecte/contracte cu obiect similar.
Pondere: 7%
Algoritm de calcul: Experiența  Inginerului (proiectantului peisagist) nr. 1 se va puncta astfel:
•   Pentru 2-4 contracte: 4 puncte;
•   Pentru 5 sau mai mult de 5 contracte: 7 puncte
 
Nota: Prezentarea unui singur contract nu se puncteaza, fiind cerință minimă de calificare.

 
Denumire factor evaluare: Experiența Inginerului (proiectantului peisagist) nr. 2 (Cap. VII.1 poziția nr. 7 de experți din caietul de
sarcini) în domeniul amenajari peisagistice/spații verzi
Descriere: Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru experiența  inginerului (proiectantului peisagist) nr. 2 demonstrată prin
participarea la proiecte/contracte cu obiect similar.
Pondere: 7%
Algoritm de calcul: Experiența  Inginerului (proiectantului peisagist) nr. 2 se va puncta astfel:
•   Pentru 2-4 contracte: 4 puncte;
•   Pentru 5 sau mai mult de 5 contracte: 7 puncte
 
Nota: Prezentarea unui singur contract nu se puncteaza, fiind cerință minimă de calificare.

 
Denumire factor evaluare: Experiența Arhitectului în domeniul amenajari peisagistice / spații verzi
Descriere: Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru experiența  arhitectului în domeniul amenajari peisagistice/spații verzi,
demonstrată prin participarea la proiecte/contracte cu obiect similar.
Pondere: 7%
Algoritm de calcul: Experiența  Arhitectului se va puncta astfel:
•   Pentru 2-4 contracte: 4 puncte;
•   Pentru 5 sau mai mult de 5 contracte: 7 puncte
 
Nota: Prezentarea unui singur contract nu se puncteaza, fiind cerință minimă de calificare.
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 3941200; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
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: 
Cerinţa nr. 1 – Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164,
165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile
aferente situației lor.  DUAE se va depune, după caz, și de către asociați, terți susținători și subcontractanți. Se vor depune, dacă este
cazul, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va
materializa susținerea acestuia,  acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu
DUAE constituie temei pentru respingerea ofertei întrucât angajamentul terțului, respectiv acordul de subcontractare și cel de
asociere trebuie depuse odată cu DUAE. DUAE va fi configurat de către A.C. direct în SEAP la definirea documentației de atribuire.
Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici  care participă la procedură vor fi  completate în SEAP în mod direct,  după
autentificare, de către fiecare participant. Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea acordului cadru. Documentele
justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea autorității
contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi: 1) Persoanele juridice romane: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata
impozitelor, taxelor (buget local) la momentul prezentării; - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la
plata contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat etc.) la momentul prezentării; - 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, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de
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ONRC / actul constitutiv; - dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de
derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; - alte documente
edificatoare, după caz.  
2) Persoanele juridice străine: Pentru persoanele juridice străine se aplică prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care
în țare de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente precum certificate, caziere judiciare sau alte
documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă, se poate prezenta o declarație pe propria 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 asociatii profesionale care  are competențe în acest sens
pentru situațiile descrise în art. 166, 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Notă: Cerința trebuie îndeplinită și de asociați, terți susținători și subcontractanți în situația în care aceștia există.
 
Cerinţa nr. 2 – Ofertanții, asociații, terții sustinatori și subcontractanții nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 59 si
art. 60 (privind evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va depune împreuna cu DUAE și Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 - 60, de
către toți  operatorii  economici  care participă la  prezenta procedură (ofertanți,  asociați,  terți  susținători  și  subcontractanți).
Persoanele cu funcție de decizie în cadrul autorității contractante sunt: Ciprian Ciucu - Primar, Gâdiuță Alexandru – Valeriu –
Viceprimar, Ștefan Mihaela-Ana-Maria – Viceprimar,  Moldovan Paul Cristian – Administrator public, Spiridon Demirel - Secretar,
Ciocîrlan Bogdan - Director Executiv Direcția Economică, Gheorghe Iulian - Director General Directia Generală Investitii, Lucian
Covrig – Director General  Adjunct Direcția Generală Investiții,  Bejinariu Constantin – Sef Serviciu - Serviciul  de Planificare a
Investițiilor, Iscoviciu Lucian - Șef Serviciu Serviciul Derulare Contracte, Bălan Florica - Șef Serviciu Serviciul Achiziții Publice.
Cerința nr. 1 - Operatorii economici care depun ofertă trebuie să facă dovada unei forme de înregistrare în conditiile legii, că este
legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a
realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE) de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu
informațiile aferente situației lor, conform art. 193, alin.(1) din Legea nr. 98/2016, sub sancțiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b)
din H.G. nr.395/2016.
Nota: DUAE trebuie completat și depus de următoarele categorii de operatori economici: ofertanți, ofertanți asociați (în cazul
asocierilor), subcontractanții propuși (pentru partea din contract pe care o vor îndeplini), terți susținători (dacă e cazul).
Documente justificative: la solicitarea autorității contractante se vor prezenta, doar de catre ofertanții clasați pe primele 3 locuri în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele documente justificative:
A) Persoanele juridice romane
1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe raza căruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul
constatator/extrasul de registru prezentat trebuie să rezulte:
- obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis
de ONRC; -  starea ofertantului;  -  persoanele care reprezintă ofertantul  în relația cu tețtii,  etc.  Informațiile cuprinse în acest
document, trebuie să fie reale/actuale la data prezentării.
B) Persoanele juridice străine
Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data
prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din
punct de vedere  profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu
prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca
obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea
ofertantului.
Note:
- Se permite dovedirea capacității de exercitare a activității profesionale și prin prezentarea certificatului constatator emis de catre
ONRC în formă electronică, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporată, atașată sau logic asociată semnatura
electronică extinsă. 
- Cerința trebuie îndeplinită și de asociați, terți susținători și subcontractanți în situația în care aceștia există.
- Documentele emise în altă limbă decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata.
 
Cerința nr. 2: Operatorii economici care depun ofertă (pentru lotul II) trebuie să facă dovada deținerii unei autorizații AFER.
Modalitate de îndeplinire:
- Se va completa Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE) de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire
cu informațiile aferente situației lor, conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sancțiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit.
b) din H.G. nr. 395/2016.
Documente justificative: la solicitarea autorității contractante se va prezenta, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,  autorizația AFER. Ofertanții străini vor putea prezenta documente
echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, în copie lizibilă cu mențiunea ,,conform cu originalul’’,
însoțite de traducerea autorizată.
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Cerința nr. 3: Operatorii economici care depun ofertă (pentru lotul I și II) trebuie să facă dovada deținerii unei autorizații ANRE (C1A).
Modalitate de îndeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE) de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu
informațiile aferente situației lor, conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sancțiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b)
din H.G. nr. 395/2016.
Documente justificative: la solicitarea autorității contractante se va prezenta, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,  autorizația ANRE de tip C1A. Ofertanții străini vor putea prezenta
documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, în copie lizibilă cu mențiunea ,,conform cu
originalul’’, însoțite de traducerea autorizată.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 3
Specificati cifra de afaceri medie anuala
Ofertantul trebuie să dovedească o medie anuală a cifrei de afaceri pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2018,
2019 și 2020, de cel puțin:
- Lotul 3 = 1.970.600,00 RON fără TVA. - Se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. În
DUAE se va indica media cifrei de afaceri globale pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2018-2020, inclusiv cifra
de afaceri pentru fiecare an, respectiv: anul 2018, 2019 si 2020.
In conformitate cu prevederile art. 182, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 si prevederile art. 48 alin (1), din H.G. nr. 395/2016 capacitatea
economica şi financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana (tert/terti sustinatori).
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula,  prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Potrivit art.
183 din Legea nr. 98/2016, persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art.167 din Legea nr. 98/2016.
Angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul Autoritatii Contractante de a solicita, in mod
legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare, potrivit art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016 si art. 48 din H.G.
nr. 395/2016. Angajamentul privind sustinerea financiara a cifrei de afaceri se prezinta odata cu DUAE. Documentele justificative
care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertanților clasați pe primele 3 locuri pe fiecare lot in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
 
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii
contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Acestea pot fi: 
- bilanturi contabile aferente anilor respectivi sau orice alte documente doveditoare ale situatiei financiare anuale a ofertantului,
- declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare;
- prezentarea situațiilor financiare sau a extraselor din situațile financiare, în cazul în care publicarea situațiilor financiare este
prevazută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic.
- În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre
informaţiile şi documentele solicitate, operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin
orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat.
 
Note:
1)   Pentru conversia în RON, daca situațiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual
lei/altă valută comunicat de Banca Națională a României pentru fiecare an în parte.
2)   In situația în care ofertantul a fost înființat sau si-a început activitatea economică de mai puțin de 3 ani, se solicită prezentarea
datelor privind cifra de afaceri, corespunzator perioadei efective de activitate. 
3)   Documentele se vor depune în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul" cu semnătura și ștampila ofertantului.
4)   Ofertanții străini vor putea prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, în
copie lizibilă cu mențiunea ,,conform cu originalul’’, însoțite de traducere autorizată.
2.) Loturile: 1
Specificati cifra de afaceri medie anuala
Ofertantul trebuie să dovedească o medie anuală a cifrei de afaceri pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2018,
2019 și 2020, de cel puțin:
- Lotul 1 = 1.073.300,00 RON fără TVA - Se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. În
DUAE se va indica media cifrei de afaceri globale pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2018-2020, inclusiv cifra
de afaceri pentru fiecare an, respectiv: anul 2018, 2019 si 2020.
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In conformitate cu prevederile art. 182, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 si prevederile art. 48 alin (1), din H.G. nr. 395/2016 capacitatea
economica şi financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana (tert/terti sustinatori).
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula,  prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Potrivit art.
183 din Legea nr. 98/2016, persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art.167 din Legea nr. 98/2016.
Angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul Autoritatii Contractante de a solicita, in mod
legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare, potrivit art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016 si art. 48 din H.G.
nr. 395/2016. Angajamentul privind sustinerea financiara a cifrei de afaceri se prezinta odata cu DUAE. Documentele justificative
care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertanților clasați pe primele 3 locuri pe fiecare lot in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
 
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii
contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Acestea pot fi: 
- bilanturi contabile aferente anilor respectivi sau orice alte documente doveditoare ale situatiei financiare anuale a ofertantului,
- declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare;
- prezentarea situațiilor financiare sau a extraselor din situațile financiare, în cazul în care publicarea situațiilor financiare este
prevazută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic.
- În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre
informaţiile şi documentele solicitate, operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin
orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat.
 
Note:
1) Pentru conversia în RON, daca situațiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual
lei/altă valută comunicat de Banca Națională a României pentru fiecare an în parte.
2) In situația în care ofertantul a fost înființat sau si-a început activitatea economică de mai puțin de 3 ani, se solicită prezentarea
datelor privind cifra de afaceri, corespunzator perioadei efective de activitate. 
3) Documentele se vor depune în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul" cu semnătura și ștampila ofertantului.
4) Ofertanții străini vor putea prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, în
copie lizibilă cu mențiunea ,,conform cu originalul’’, însoțite de traducere autorizată.
3.) Loturile: 2
Specificati cifra de afaceri medie anuala
Ofertantul trebuie să dovedească o medie anuală a cifrei de afaceri pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2018,
2019 și 2020, de cel puțin:
- Lotul 2 = 2.716.500,00 RON fără TVA. - Se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. În
DUAE se va indica media cifrei de afaceri globale pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2018-2020, inclusiv cifra
de afaceri pentru fiecare an, respectiv: anul 2018, 2019 si 2020. In conformitate cu prevederile art. 182, alin. (1) din Legea nr. 98/2016
si prevederile art. 48 alin (1), din H.G. nr. 395/2016 capacitatea economica şi financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru
indeplinirea contractului si de o alta persoana (tert/terti sustinatori).
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula,  prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Potrivit art.
183 din Legea nr. 98/2016, persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art.167 din Legea nr. 98/2016. Angajamentul ferm trebuie sa
reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul Autoritatii Contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor
obligatii de catre persoana sustinatoare, potrivit art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016 si art. 48 din H.G. nr. 395/2016. Angajamentul
privind sustinerea financiara a cifrei de afaceri se prezinta odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in
angajamente vor fi solicitate doar ofertanților clasați pe primele 3 locuri pe fiecare lot in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii
contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Acestea pot fi: 
- bilanturi contabile aferente anilor respectivi sau orice alte documente doveditoare ale situatiei financiare anuale a ofertantului,
- declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare;
- prezentarea situațiilor financiare sau a extraselor din situațile financiare, în cazul în care publicarea situațiilor financiare este
prevazută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic.
- În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre
informaţiile şi documentele solicitate, operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin
orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat.
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Note:
1)   Pentru conversia în RON, daca situațiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual
lei/altă valută comunicat de Banca Națională a României pentru fiecare an în parte.
2)   In situația în care ofertantul a fost înființat sau si-a început activitatea economică de mai puțin de 3 ani, se solicită prezentarea
datelor privind cifra de afaceri, corespunzator perioadei efective de activitate. 
3)   Documentele se vor depune în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul" cu semnătura și ștampila ofertantului.
4)   Ofertanții străini vor putea prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, în
copie lizibilă cu mențiunea ,,conform cu originalul’’, însoțite de traducere autorizată.

 
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: 3
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertanții vor prezenta lista serviciilor similare cu prezentul obiectiv, realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3
ani (raportat la termenul limită de depunere a ofertelor), care să conţină valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă
aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor
prestate la nivelul a maximum 5 contracte.
Operatorii economici trebuie să demonstreze că au dus la bun sfârșit servicii de proiectare astfel:
- (pentru lotul III) servicii de proiectare privind reabilitarea, modernizarea, consolidarea, extinderea unei construcții existente și/sau
construcții noi pentru amenajari peisagistice/spații verzi,  în valoare cumulată de minim: 1.970.600,00 lei fără TVA la nivelul a
maximum 5 contracte, cu mentiunea ca aceste contracte sa faca referire la serviciile de proiectare mai sus menționate.
Ofertantul trebuie sa demonstreze indeplinirea cerintelor aferente experienței similare prin prezentarea de contracte de servicii de
proiectare sau cotracte de serviicii de proiectare și execuție care sa fi cuprins în mod cumulativ:
- Expertiza tehnica
- Studiu geotehnic, inclusiv dezveliri
- Studiu topografic, inclusiv OCPI
- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie / Studiu de fezabilitate (după caz)
- Studiu de istoric
- Studiu de peisagistic
- Documentaţii pentru obţinerea avizelor cerute in certificatul de urbanism
- Documentaţia tehnica pentru autorizarea lucrărilor de construire (DTAC)
- Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor (DTOE)
- Proiect tehnic si detalii de execuţie
- Asistenta tehnica
- Întocmirea cărții tehnice (as-built)
- Întocmirea punctului de vedere al proiectantului la încheierea lucrărilor
Ofertantul trebuie sa demonstreze îndeplinirea cerinţelor aferente experienței similare prin prezentarea de contracte de servicii de
proiectare, care să cuprindă cel puțin unul dintre următoarele tipuri de obiective (noi sau existente):
- Loc de joaca, mini parc, teren viran, spatii verzi, curti unitati școlare,
- Parc, parc de distractii, etc. - Pentru îndeplinirea cerintei privind experienta similara se va prezenta, ca dovada preliminară, DUAE,
completat direct in SEAP, în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informații
cum ar fi: numărul, data și obiectul contractului invocat drept experiență similară, -beneficiarul acestuia și datele sale de contact
indiferent dacă acesta este autoritate contractanta sau client privat, -perioada de derulare, -locul prestarii serviciilor, - tipul serviciilor
duse la bun sfarsit, data si numarul documentului de receptie, -valoarea contractului în lei fără TVA, -precum si ponderea si/sau
activitatile pentru care a fost responsabil impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Referitor asociați/terți susținători, după caz:
- În cazul unei oferte comune, experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului, caz în care în DUAE completat de ofertant direct in SEAP, se vor include informații privind asociații, care au obligația de a
prezenta odata cu oferta, DUAE completat cu datele proprii și modul concret de îndeplinire a cerinței. Pe langa DUAE se va prezenta
Acordul de asociere. 
- În cazul în care ofertantul beneficiază de susținerea unuia, sau mai multor terți susținători, aceștia au obligația de a prezenta odata
cu oferta, DUAE completat cu datele proprii. Capacitatea acestora va fi cumulată, după caz, cu cea a ofertantului pentru îndeplinirea
cerinței, caz în care în DUAE completat de ofertant se vor include informații concrete cu privire la existența unei susțineri de terță
parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta, pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Pe langa DUAE se va
prezenta angajamentul tertului/tertilor sustinatori (impreuna cu documente anexe la angajament transmise de catre tert/tertii
sustinatori), din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi prezentate doar la solicitarea A.C., ofertanților
clasați pe primule 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Acestea vor conține toate informatiile
din DUAE si totodata vor preciza dacă aceste servicii au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu.
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Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertanților clasați pe primele 3
locuri,  la finalizarea evaluarii  ofertelor.  Documentele justificative sunt:  -  certificate/documente emise sau contrasemnate de
beneficiarii  serviciilor din care să rezulte tipul serviciilor prestate, perioada în care s-au prestat și beneficiarii;  - Recomandari
emise/contrasemnaate de beneficiar; - Procese verbale de recepție/acceptanță; - Documente constatatoare, etc.
Note:
- Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor
reprezentand certificari de buna executie: procese verbale de receptie/recomandari/documente constatatoare sau alte documente
similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru
demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.
- Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect servicii de proiectare a mai multor tipuri de lucrari, atunci
ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar, prin documentele reprezentand certificari de buna executie
depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini cerintele de calificare din fisa de date a achizitiei.
- Pentru calculul nivelului valoric al contractelor exprimate in alta moneda decat lei ofertantul/ofertantii vor face conversia la cursul
mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anii in cauza.
- Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
2.) Loturile: 3
Proportia de subcontractare
În cazul în care ofertantul intenţioneaza să subcontracteze parţial serviciile ce urmează a fi contractate, DUAE include informatiile
solicitate cu privire la subcontractanti, precum şi procentul aferent prestaţiilor, raportat la valoarea contractului cu activităţile pe care
le vor realiza. - Subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele
proprii  în conformitate cu prevederile art.  193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine
respingerea ofertei ca inacceptabila (temei art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016).
Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea in prevederile art. 60 din Legea
nr.98/2016.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile. art. 193 din Legea 98/2016 atat de catre ofertant, cat si de catre fiecare
subcontractant nominalizat. Neprezentarea acestuia/acestora (dupa caz) odata cu oferta, atrage dupa sine respingerea ofertei ca
inacceptabila (temei art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016).
 
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la
solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertanții clasați pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile.
De asemenea, la încheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/
contractele  incheiat/e  între  ofertant  şi  subcontractant/subcontractanţii  nominalizaţi  în  ofertă,  in  concordanta  cu  oferta.
Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.
Note:
- Resursele privind capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de
implicare în contractual care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre ofertantul
care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
- Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertanților clasați pe primule 3 locuri după aplicarea criteriului de
atribuire sa prezinte informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi,
cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
- Daca operatorul economic prezinta in sustinerea experientei similara un contract de subcontractare, este necesara prezentarea
acordului beneficiarului final al serviciilor precum si confirmarea cantitativa si valorica a serviciilor prestate.
3.) Loturile: 1
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertanții vor prezenta lista serviciilor similare cu prezentul obiectiv, realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3
ani (raportat la termenul limită de depunere a ofertelor), care să conţină valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă
aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor
prestate la nivelul a maximum 5 contracte.  Operatorii  economici trebuie să demonstreze că au dus la bun sfârșit  servicii  de
proiectare astfel:
I.   pentru lotul I – servicii de proiectare pentru lucrări de privind reabilitare termică, modernizare, consolidare, extindere, demolare
construcție existentă și construcții noi în valoare cumulată de minim: 1.073.300,00 lei fără TVA, la nivelul a maximum 5 contracte, din
care cel puțin un contract să fi vizat construcții civile cuprinse cel putin în categoria de importanta B, conform HG 766/1997.
Ofertantul trebuie sa demonstreze indeplinirea cerintelor aferente experienței similare prin prezentarea de contracte de servicii de
proiectare sau cotracte de serviicii de proiectare și execuție care sa fi cuprins în mod cumulativ:
- Expertiză tehnică
- Studiu geotehnic, inclusiv dezveliri
- Studiu topografic, inclusiv OCPI
- Audit energetic și Certificatul de performanță energetică iniţial
- Studiu de prefezabilitate (după caz)
- Studiu de securitate la incendiu
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- Studiu istoric (daca este cazul)
- Studiu de circulatie
- Studiu peisagistic
- Plan urbanistic de detaliu
- Documentaţii pentru obţinerea avizelor cerute în certificatul de urbanism
- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (după caz)
- Studiu de fezabilitate (după caz)
- Documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire (DTAC)
- Documentatia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de desființare (DTAD)
- Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor (DTOE)
- Proiect tehnic și detalii de execuţie
- Proiect de management al traficului
- Asistență tehnică
- Asigurarea verificarii tehnice de calitate a proiectelor realizata de catre verificatori tehnici atestati
- Certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor
- Întocmirea cărții tehnice (as-built)
- Întocmirea punctului de vedere al proiectantului la încheierea lucrărilor
 
Ofertantul trebuie sa demonstreze îndeplinirea cerinţelor aferente experienței similare prin prezentarea de contracte de servicii de
proiectare, care să cuprindă cel puțin unul dintre următoarele tipuri de obiective (clădiri noi sau existente):
- Gradinita, cresa, Scoala gimnaziala / After school, liceu, sala de sport scolara, cladire pentru activitati sportive, camin pentru
persoane varstnice, locuinte sociale, cladire pentru asistenta sociala, cladire administrativa, cladire multifunctionala, cladire birouri
- Cladire tip sala de sport polivalenta, complex sportiv
- Cladire tip centru cultural, teatru, cladire monument istoric
- Piata agro alimentara, spatiu comercial
- Cladire tip spital, policlinica, centru tratament, centru analize
- Constructie subterană, parcare subterana
- Constructie parcare supraterana
- Cladire publica de tip arhiva, biblioteca
- Cladire tip industrial
- Platforme de gunoi / Stație sortare gunoi - Pentru îndeplinirea cerintei privind experienta similara se va prezenta, ca dovada
preliminară, DUAE, completat direct in SEAP. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: - numărul, data și obiectul
contractului invocat drept experiență similară, - beneficiarul acestuia și datele sale de contact indiferent dacă acesta este autoritate
contractanta sau client privat, - perioada de derulare, - locul prestarii serviciilor, - tipul serviciilor duse la bun sfarsit, data si numarul
documentului de receptie,  - valoarea contractului în lei  fără TVA, - precum si  ponderea si/sau activitatile pentru care a fost
responsabil impreuna cu valoarea acestora fara TVA.
Referitor asociați/terți susținători, după caz:
- În cazul unei oferte comune, experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului, caz în care în DUAE completat de ofertant direct in SEAP, se vor include informații privind asociații, care au obligația de a
prezenta odata cu oferta, DUAE completat cu datele proprii și modul concret de îndeplinire a cerinței. Pe langa DUAE se va prezenta
Acordul de asociere. 
- În cazul în care ofertantul beneficiază de susținerea unuia sau mai multor terți susținători, aceștia au obligația de a prezenta odata
cu oferta, DUAE completat cu datele proprii. Capacitatea acestora va fi cumulată, după caz, cu cea a ofertantului pentru îndeplinirea
cerinței, caz în care în DUAE completat de ofertant se vor include informații concrete cu privire la existența unei susțineri de terță
parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta, pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Pe langa DUAE se va
prezenta angajamentul tertului/tertilor sustinatori (impreuna cu documente anexe la angajament transmise de catre tert/tertii
sustinatori), din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi prezentate doar la solicitarea A.C., ofertanților
clasați pe primule 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Acestea vor conține toate informatiile
din DUAE si vor preciza dacă aceste servicii au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu. Documentele
justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertanților clasați pe primele 3 locuri, la
finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: -
certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor din care să rezulte tipul serviciilor prestate, perioada în
care s-au prestat și beneficiarii; - Recomandari emise/contrasemnaate de beneficiar; - Procese verbale de recepție/acceptanță; -
Documente constatatoare, etc.
Note: - Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria
documentelor reprezentand certificari de buna executie: procese verbale de receptie/recomandari/documente constatatoare sau
alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile
solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.
- Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect servicii de proiectare a mai multor tipuri de lucrari, atunci
ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar, prin documentele reprezentand certificari de buna executie
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depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini cerintele de calificare din fisa de date a achizitiei.
- Pentru calculul nivelului valoric al contractelor exprimate in alta moneda decat lei ofertantul/ofertantii vor face conversia la cursul
mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anii in cauza.
- Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizată.
4.) Loturile: 1
Proportia de subcontractare
În cazul în care ofertantul intenţioneaza să subcontracteze parţial serviciile ce urmează a fi contractate, DUAE include informatiile
solicitate cu privire la subcontractanti, precum şi procentul aferent prestaţiilor, raportat la valoarea contractului cu activităţile pe care
le vor realiza. - Subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele
proprii  în conformitate cu prevederile art.  193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine
respingerea ofertei ca inacceptabila (temei art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016).
Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea in prevederile art. 60 din Legea
nr.98/2016.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile. art. 193 din Legea 98/2016 atat de catre ofertant, cat si de catre fiecare
subcontractant nominalizat. Neprezentarea acestuia/acestora (dupa caz) odata cu oferta, atrage dupa sine respingerea ofertei ca
inacceptabila (temei art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016).
 
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la
solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertanții clasați pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile.
De asemenea, la încheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/
contractele  incheiat/e  între  ofertant  şi  subcontractant/subcontractanţii  nominalizaţi  în  ofertă,  in  concordanta  cu  oferta.
Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.
Note:
- Resursele privind capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de
implicare în contractual care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre ofertantul
care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
- Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertanților clasați pe primule 3 locuri după aplicarea criteriului de
atribuire sa prezinte informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi,
cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
- Daca operatorul economic prezinta in sustinerea experientei similara un contract de subcontractare, este necesara prezentarea
acordului beneficiarului final al serviciilor, precum si confirmarea cantitativa si valorica a serviciilor prestate.
5.) Loturile: 2
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertanții vor prezenta lista serviciilor similare cu prezentul obiectiv, realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3
ani (raportat la termenul limită de depunere a ofertelor), care să conţină valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă
aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor
prestate la nivelul a maximum 5 contracte.  Operatorii  economici trebuie să demonstreze că au dus la bun sfârșit  servicii  de
proiectare astfel: - (pentru lotul II) servicii de proiectare privind reabilitarea, modernizarea, consolidarea, extinderea unei construcții
existente  și  construcții  noi pentru drumuri / strazi  /  autostrazi  /  tunele / poduri  /  căi  ferate,  în valoare cumulată de minim:
2.716.500,00 lei fără TVA la nivelul a maximum 5 contracte, cu mentiunea ca aceste contracte sa faca referire la serviciile de
proiectare mai sus menționate.
Ofertantul trebuie sa demonstreze indeplinirea cerintelor aferente experienței similare prin prezentarea de contracte de servicii de
proiectare sau cotracte de serviicii de proiectare și execuție care sa fi cuprins în mod cumulativ:
- Expertiză tehnică
- Studiu geotehnic, inclusiv dezveliri
- Studiu topografic, inclusiv OCPI
- Studiu de prefezabilitate (după caz)
- Studiu de circulatie
- Plan urbanistic de detaliu
- Documentaţii pentru obţinerea avizelor cerute în certificatul de urbanism
- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (după caz)
- Studiu de fezabilitate (după caz)
Ofertantul trebuie sa demonstreze îndeplinirea cerinţelor aferente experienței similare prin prezentarea de contracte de servicii de
proiectare, care să cuprindă cel puțin unul dintre următoarele tipuri de obiective (noi sau existente):
- Sistem rutier, strada, alee, parcare, pista biciclete,
- Pasaj rutier/pietonal suprateran
- Pasaj rutier/pietonal subteran
- Poduri / tunele / autostrăzi, etc. - Pentru îndeplinirea cerintei privind experienta similara se va prezenta, ca dovada preliminară,
DUAE, completat direct in SEAP, în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate
informații cum ar fi: - numărul, data și obiectul contractului invocat drept experiență similară, - beneficiarul acestuia și datele sale de
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contact indiferent dacă acesta este autoritate contractanta sau client privat, - perioada de derulare, - locul prestarii serviciilor, - tipul
serviciilor duse la bun sfarsit, data si numarul documentului de receptie, - valoarea contractului în lei fără TVA, - precum si ponderea
si/sau activitatile pentru care a fost responsabil impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Referitor asociați/terți susținători, după caz:
- În cazul unei oferte comune, experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului, caz în care în DUAE completat de ofertant direct in SEAP, se vor include informații privind asociații, care au obligația de a
prezenta odata cu oferta, DUAE completat cu datele proprii și modul concret de îndeplinire a cerinței. Pe langa DUAE se va prezenta
Acordul de asociere. 
- În cazul în care ofertantul beneficiază de susținerea unuia, sau mai multor terți susținători, aceștia au obligația de a prezenta odata
cu oferta, DUAE completat cu datele proprii. Capacitatea acestora va fi cumulată, după caz, cu cea a ofertantului pentru îndeplinirea
cerinței, caz în care în DUAE completat de ofertant se vor include informații concrete cu privire la existența unei susțineri de terță
parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta, pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Pe langa DUAE se va
prezenta angajamentul tertului/tertilor sustinatori (impreuna cu documente anexe la angajament transmise de catre tert/tertii
sustinatori), din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestora. Documentele justificative care probeaza cele
asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertanților clasați pe primele 3 locuri, la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi prezentate doar la solicitarea A.C., ofertanților
clasați pe primule 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Acestea vor conține toate informatiile
din cadrul DUAE si totodata vor preciza dacă aceste servicii au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu.
Documentele justificative sunt: - certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor din care să rezulte tipul
serviciilor prestate, perioada în care s-au prestat și beneficiarii; - Recomandari emise/contrasemnate de beneficiar; - Procese verbale
de recepție/acceptanță; - Documente constatatoare, etc.
Note:
- Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor
reprezentand certificari de buna executie: procese verbale de receptie/recomandari/documente constatatoare sau alte documente
similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru
demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.
- Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect servicii de proiectare a mai multor tipuri de lucrari, atunci
ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar, prin documentele reprezentand certificari de buna executie
depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini cerintele de calificare din fisa de date a achizitiei.
- Pentru calculul nivelului valoric al contractelor exprimate in alta moneda decat lei ofertantul/ofertantii vor face conversia la cursul
mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anii in cauza.
- Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizată.
6.) Loturile: 2
Proportia de subcontractare
În cazul în care ofertantul intenţioneaza să subcontracteze parţial serviciile ce urmează a fi contractate, DUAE include informatiile
solicitate cu privire la subcontractanti, precum şi procentul aferent prestaţiilor, raportat la valoarea contractului cu activităţile pe care
le vor realiza. - Subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele
proprii  în conformitate cu prevederile art.  193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine
respingerea ofertei ca inacceptabila (temei art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016).
Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea in prevederile art. 60 din Legea
nr.98/2016.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile. art. 193 din Legea 98/2016 atat de catre ofertant, cat si de catre fiecare
subcontractant nominalizat. Neprezentarea acestuia/acestora (dupa caz) odata cu oferta, atrage dupa sine respingerea ofertei ca
inacceptabila (temei art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016).
 
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la
solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertanții clasați pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile.
De asemenea, la încheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/
contractele  incheiat/e  între  ofertant  şi  subcontractant/subcontractanţii  nominalizaţi  în  ofertă,  in  concordanta  cu  oferta.
Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.
Note:
- Resursele privind capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de
implicare în contractual care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre ofertantul
care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
- Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertanților clasați pe primule 3 locuri după aplicarea criteriului de
atribuire sa prezinte informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi,
cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
- Daca operatorul economic prezinta in sustinerea experientei similara un contract de subcontractare, este necesara prezentarea
acordului beneficiarului final al serviciilor precum si confirmarea cantitativa si valorica a serviciilor prestate.
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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: Da

 

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
Achizitia implica incheierea unui acord-cadru: Da

 
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru: 3

 
Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani: -

 
 

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

 
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: 06.05.2021 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
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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: 06.11.2021
Durata in luni: 6

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.05.2021; 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
              Autoritatea contractantă va încărca răspunsul consolidat la solicitările de clarificari în a 11-a zi inainte de data limita de depunere
a ofertelor.

 
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: 
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate
potrivit Legii nr. 101/2016.
Termenul de depunere al contestației este în conformitate cu 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
30.03.2021
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