
Furnizarea și instalarea sistemelor fotovoltaice privind
proiectul ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul
Harghita”, în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b):

Electrificare gospodării - Granturi Norvegiene
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
JUDETUL HARGHITA 
Cod de identificare fiscala: 4245763; Adresa: Strada: P-ta Libertatii, nr. 5; Localitatea: Miercurea-Ciuc; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod
postal:  530140;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Noemi  Groza;  Telefon:  +40  266207720;  Fax:  +40  266207725;  E-mail:
nagynoemi@judetulharghita.ro; Adresa internet: (URL) www.judetulharghita.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/100153357
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
Agentie/birou regional sau local

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Furnizarea și instalarea sistemelor fotovoltaice privind proiectul ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, în cadrul
Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării - Granturi Norvegiene
Numar referinta: A01 Anexa 3_12

 
II.1.2) Cod CPV principal
09331000-8 Panouri solare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectivul general al proiectului este electrificarea gospodăriilor izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei
electrice prin furnizarea și instalarea de soluții de energie regenerabilă, inclusiv echipamentul, cablurile, structurile de suport pentru
panourile fotovoltaice etc, asociate acestor resurse. Beneficiarii finali al investiției sunt reprezentați de cele 52 de gospodării izolate
cu rezidenți permanenți, eligibili, situate în U.A.T.-uri interesate din județ, care vor beneficia de acces la mijloace moderne de
asigurare a confortului în locuință.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1035554,67; 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: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09331000-8 Panouri solare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
Județul HarghitaJudețul Harghita

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Consiliul Județean Harghita a aprobat prin Hotărârea nr. 414/2021 privind modificarea Hotărârii nr. 238/2021, proiectul, cheltuielile
legate  de  proiect  și  activitățile  prin  care  va  fi  implicat  U.A.T.  Județul  Harghita  prin  Consiliul  Județean  Harghita,  privind
managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, și a depus
Cererea de finanțare în cadrul Apelului pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării- Granturi Norvegiene.
Obiectul  de  investiție  ”Electrificarea  gospodăriilor  izolate  din  județul  Harghita”  –  grant  Norvegian  va  fi  finanțată  conform
Contractului nr. 63895/18.10.2021 încheiat între U.A.T. Județul Harghita și Innovation Norway.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 80%

 
Denumire factor evaluare: Componenta tehnică/calitativă
Pondere: 20%

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 300
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
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Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Consiliul Județean Harghita a aprobat prin Hotărârea nr. 414/2021 privind modificarea Hotărârii nr. 238/2021, proiectul, cheltuielile
legate  de  proiect  și  activitățile  prin  care  va  fi  implicat  U.A.T.  Județul  Harghita  prin  Consiliul  Județean  Harghita,  privind
managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, și a depus
Cererea de finanțare în cadrul Apelului pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării- Granturi Norvegiene.
Obiectul  de  investiție  ”Electrificarea  gospodăriilor  izolate  din  județul  Harghita”  –  grant  Norvegian  va  fi  finanțată  conform
Contractului nr. 63895/18.10.2021 încheiat între U.A.T. Județul Harghita și Innovation Norway.

 

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: 
Ofertanții, asociații, subcontractanţii și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 164, art.
165 alin. (1) și (2), art. 167 alin. (1) și (111) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Ofertantul, după înscrierea în SEAP în procedură, completează „DUAE” (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) ca
primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere, cu informațiile aferente situației lor. DUAE va fi completat în SEAP, în mod
direct,  de către fiecare participant la  procedură,  ţinând cont de calitatea în care aceştia participă la  procedura de atribuire
centralizată (ofertant, ofertant asociat, terţ susţinător, subcontractant).
Nedepunerea „DUAE” cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor prezenta de către ofertantul
(inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
a d m i s i b i l e ,  l a  s o l i c i t a r e a  a u t o r i t ă ț i i  c o n t r a c t a n t e ,  d u p ă  c u m  u r m e a z ă :
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                              
a) certificate fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat;
b) cazierul judiciar al operatorului economic şi 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, aşa cum
rezultă din Certificatul constatator emis de O.N.R.C. /actul constitutiv, valabil la data prezentării;
c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
d) alte documente edificatoare, după caz.
Pentru ofertanții străini: se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia
sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local,
în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Documentele depuse vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.
Ofertanții, asociații, subcontractanţii și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situația prevăzuta de dispozițiile art. 167 alin.
(1^1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Ofertanții, asociații, subcontractanţii și terții susținători au
obligaţia să prezinte datele de identificare a deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător în situaţia în care forma de
organizare a operatorului economic (ofertant/terţ susţinător/subcontractant) la procedură este de societate pe acţiuni, cu capital
social reprezentat prin acţiuni la purtător.În conformitate cu prevederile art. 53 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, reprezentantul legal al operatorului economic va depune o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la
deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtători.
Declarația va fi prezentată odată cu „DUAE”, semnată cu semnătură electronică extinsă.
Ofertanţii, asociații și terții susținători nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare. Ofertanții, asociații, subcontractanţii și terții susținători depun declarația privind neîncadrarea
în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții  de decizie în cadrul
autorității contractante.
Declarația va fi prezentată odată cu „DUAE”, semnată cu semnătură electronică extinsă.
Autoritatea Contractantă precizează că persoanele ce dețin funcții de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea
acestei proceduri de atribuire, în sensul art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu prevederile art. 21 alin. (3) lit.a) din
HG nr. 395/2016 sunt următoarele:
Nr. crt.   Numele Prenumele   Funcţia publică
1   Borboly Csaba   Preşedinte
2   Barti Tihamér   Vice-preşedinte
3   Bíró Barna Botond   Vice-preşedinte
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4   Incze Csongor   Administrator public
5   Balogh Krisztina   Secretar general al județului
6   Sinka Arnold   Consilier județean
7   Becze István   Consilier judeţean
8   Csillag Petru   Consilier judeţean
9   Ferencz-Salamon Alpár-László   Consilier judeţean
10   Kolozsvári Tibor   Consilier judeţean
11   Kolumbán Dávid   Consilier judeţean
12   Kántor Boglárka   Consilier judeţean
13   Portik Erzsébet-Edit   Consilier judeţean
14   Rácz Árpád   Consilier judeţean
15   Rátz István   Consilier judeţean
16   Dobrean Teodor Constatntin   Consilier judeţean
17   Sándor Barna   Consilier judeţean
18   Szentes Antal   Consilier judeţean
19   Solyom László   Consilier județean
20.   Fodor Zoltán   Consilier județean
21   Márton Csaba   Consilier județean
22   Dávid Lajos   Consilier județean
23   Bíró Zsolt   Consilier județean
24   Lőrincz Árpád István   Consilier județean
25   Györgyi Attila   Consilier județean
26   Hîrlav Costin   Consilier judeţean
27   Rákossy Botond-József   Consilier județean
28   Nagy Mária-Terézia   Consilier județean
29   Vaidoș Alexandru   Consilier județean
30   Conțiu Lucian   Consilier județean
31   Tőkés Lehel   Consilier județean
32   Izsák Alina   Consilier județean
33   György Botond   Consilier județean
Direcția Economică
1.   Bicăjanu Vasile   Director executiv
2.   Biró Emese-Erzsébet   Director executiv adj.
3.   Nistor Maria Angela   Consilier
4.   Nisipașu  Nicoleta - Kriszta   Consilier
Serviciul achiziții publice
1   Groza Noémi   Sef serviciu
2.   Császár Judith   Consilier achiziții publice
3.   György Emilia   Consilier achiziții publice
4.   Lakatos Zsolt   Consilier achiziții publice
5.   Sabău Elena Andrea   Consilier achiziții publice
6.   Vass Erika   Consilier
7.    Bartalis Tünde    Consilier
8.   Balázs Beáta   Consilier achiziții publice
Direcția juridică și administrație publică
1   Vágássy Alpár   Director executiv
2   Antal Renáta   Consilier juridic
3   Bodó Alpár   Consilier juridic
4   Munteanu Éva   Consilier juridic
Operatorii economici trebuie să demonstreze că dețin capacitatea de exercitare a activității profesionale, respectiv o formă de
înregistrare în condițiile legii din care să reiasă că operatorul economic 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
Contractului.Ofertantul, după înscrierea în SEAP în procedură, completează „DUAE” ca primă dovadă a încadrării într-o formă de
exercitare a activității profesionale.
Nedepunerea „Răspuns DUAE” cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor prezenta de către ofertantul
clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile la solicitarea Autorității Contractante, după
cum urmează:
- Dovedirea capacităţii de exercitare a activității profesionale (forma de înregistrare și obiectul de activitate), prin prezentarea
certificatului O.N.R.C. sau pentru ofertanții străini, document echivalent emis în țara de rezidență, în limba în care a fost emis, însoțit
de traducerea autorizată în limba română care să dovedească forma de înregistrare din punct de vedere profesional şi care să ateste
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că ofertantul (ofertantul asociat/terţul susţinător şi subcontractantul) are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac
obiectul Contractului.
Toate documentele solicitate vor fi depuse în orice formă, cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat conform
Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
Informațiile din certificatul O.N.R.C. trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestuia.

 
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.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertanților li se impune/solicită să demonstreze livrări de produse similare efectuate în cel mult ultimii 3 ani, calculați de la data
limită de depunere a ofertei precum și Lista principalelor livrări de produse similare efectuate în cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea
valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. - Ofertantul, după înscrierea în SEAP în procedură, completează „Răspuns
DUAE” ca primă dovadă a îndeplinirii cerinței minime privind experiența similară.
Nedepunerea „DUAE” cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor prezenta de către ofertantul
clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile la solicitarea Autorității Contractante, după
cum urmează:
-   i. proces-verbal de recepție/acceptanță a produselor, recomandări sau orice alte doc echivalente din care să reiasă următoarele
informații: beneficiari, tipologia produselor, cantitatea/valoarea, perioada livrării;
-   ii.  orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu
produsele livrate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă. Toate documentele solicitate vor fi depuse în orice formă,
cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

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

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

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

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
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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: 08.09.2022 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 08.03.2023
Durata in luni: 6

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.09.2022; 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
              Informaţii privind subcontractarea – dacă este cazul
În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze, Resursele materiale şi umane ale subcontractantului declarat se va lua în
considerare dacă se vor prezenta documente relevante/justificative pentru partea lor de implicare în Contractului care urmează să fie
îndeplinit.
Subcontractantul va completa “Răspuns DUAE” şi se va depune împreună cu acordul de subcontractare.
“DUAE” va include informaţiile solicitate cu privire la denumirea subcontractantului şi datele de contact ale acestuia, partea/părţile din
contract care urmează a fi îndeplinite de către acesta, procentul din valoarea Contractului la care se ridică partea/părţile respective.
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii criteriilor de
calificare pentru subcontractanţi prin prezentarea de documente justificative ale acestora.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1045693/05.08.2022] Pagina 6
Generat la: 05.08.2022 12:58



 
Informaţii privind susţinerea tehnică– Capacitatea tehnică
Situaţia tehnică poate fi dovedită prin susţinere, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi
completările ulterioare.
Operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători răspund în mod solidar pentru executarea Contractului.
Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor
de susţinere asumate prin angajament.
Terţul susţinător va completa “Răspuns DUAE” şi se va depune împreună cu angajamentul ferm de susţinere tehnică din care rezultă
modul efectiv în care se va materializa susţinerea, sub sancţiunea respingerii ca inacceptabilă. Odată cu angajamentul de susţinere,
ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul susţinător din care să rezulte modul efectiv prin care
terţul va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
“Răspuns DUAE” va include informaţiile concrete din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susţinerea, sub sancţiunea
respingerii ofertei depuse ca fiind inacceptabilă.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea “RUAE”, urmează a fi prezentate la solicitarea
Autorității Contractante ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

 
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: -

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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.08.2022
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