Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta
I.1) Denumire si adrese
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES
Cod de identificare fiscala: 4367728; Adresa: Strada: Principala, nr. 34; Localitate: Tulghes; Cod Postal: 537330; Tara: Romania; Codul NUTS:
RO124 Harghita; Adresa de e-mail: spitalultulghes_achizitii@yahoo.com; Nr de telefon: +40 266338188; Fax: +40 266338033; Persoana de
contact: Veronica Csibi; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) http://www.psihiatrietulghes.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 (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 7
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante
Organism de drept public

I.5) Activitate principala
Sanatate

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Acord-cadru furnizare peleti
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 5515/27.07.2022

II.1.2 Cod CPV Principal:
09111400-4 Combustibili pe baza de lemn (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru furnizare peleti pentru centrala termica.
Cantitatea minima/maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent: 80 tone - 300 tone, valoarea minima/maxima: 158.000,00
lei - 592.500,00 lei.
Oferta se depune pentru cantitatea totala maxima estimata, respectiv pentru 1.100 tone.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, care au fost
adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
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II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 2172500 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:
Com. Tulghes, Sat Tulghes, Str. Principala, Nr.34.

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Contractele subsecvente se estimează că vor fi atribuite lunar/o dată la 2 luni/trimestrial.
Oferta se depune pentru cantitatea totala maxima estimata, respectiv pentru 1.100 tone.

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

Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Pretul ofertei

Componenta financiara

85%
Punctaj maxim factor: 85
Intra in reluare de competitie
Invers proportional

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.
Calitatea peleților

Calitatea peleților, conform
certificării DINplus, ONORM M
7135 sau ENplus.

10%
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctajul pentru acest factor de evaluare se acordă astfel:
a) pentru peleți fabricati de un producator certificat DINplus, ONORM M 7135 sau ENplus A1 se vor acorda 10
puncte.
b) pentru peleți fabricati de un producator certificat ENplus A2 se vor acorda 0 puncte.
Termen de livrare

Termenul de livrare de la
comunicarea comenzilor prin fax
sau e-mail, exprimat in zile
lucratoare.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Punctajul pentru acest factor de evaluare se acordă astfel:
a) pentru un termen de livrare de maxim 3 zile lucratoare se vor acorda 5 puncte.
b) pentru un termen de livrare de maxim 4 zile lucratoare se vor acorda 3 puncte.
c) pentru un termen de livrare de maxim 5 zile lucratoare se vor acorda 0 puncte.
Punctaj maxim total: 100

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 12; Durata in zile : Contractul se reinnoieste: Nu

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
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II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.3 Ajustarea pretului contractului
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Ajustarea pretului se va realiza
conform formulei: Pajustat=Poferta* Ia, unde: Poferta= pretul unitar pe tona, stabilit prin oferta initiala. Pretul ofertei (pretul
prezentat in propunerea financiara) ramane nemodificat pe toata perioada de derulare a contractului; Ia= indice de actualizare acesta se va calcula in baza elementelor constitutive ale ofertei. Ia – Cresterea/diminuarea preturilor elementelor constitutive ale
ofertei care influenteaza semnificativ costurile pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, modificari stabilite numai pe baza
evolutiei unor indici de pret relevanti, publicati de Institutii/organisme abilitate, indici bursieri.

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi
demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 Iocuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166
alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, valabile la momentul prezentarii;
4. Declaratie prinvind neincadrarea in situatiile prevazute la art.58-63 din legea 98/2016 (formular nr.3) Persoanele cu functie de
decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ec.Csibi
Veronica - Manager, Dimen Zsombor-Gabriel - exercitare control financiar preventiv si membrii comisiei de achizitii: Marc Elena,
Chiuariu Oana, Bustihan Maria, Gheorghiu Constantin, Bustihan Constantin si Dacau Mihaela (membru de rezerva).
5. Alte documente edificatoare, dupa caz.
Notă: În cazul ofertanților care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la
momentul prezentării. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu
se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164,
165 și 167 din Legea nr.98/2016, respectiv la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, autoritatea/entitatea contractantă are
obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la
declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a
unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Informatiile cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie
reale/valabile de la data prezentarii acestora. In cazul documentelor emise intr-o alta limba decat cea romana acestea vor fi insotite
de traducerea autorizata în limba româna. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii direct in SEAP (instructiuni
privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorii economici care depun oferta, trebuie sa demonstreze ca detin capacitatea de exercitare a activitatii profesionale,
respectiv o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu
se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care
fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii
economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Certificatul constatator ONRC sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta - se va prezenta, la
solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 Iocuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor (copie semnata pentru conformitatea cu originalul). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie
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reale / actuale la data prezentarii documentului. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente relevante care sa
dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu
cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri autorizate
prezentata in copie semnata pentru conformitatea cu originalul.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse
similare în valoare cumulată de cel puțin 200.000,00 lei, fără TVA. Prin produse similare se înţelege orice combustibil lemnos,
indiferent de forma de prezentare și fără a condiționa domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, industrial,
colectivități)
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de
experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie
precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului /achiziției invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de
produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data și numărul documentului de recepție.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantilor clasati pe primele
3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
- Declaratia privind lista principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani (formularul nr.4)
- Certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recepție/părți relevante ale contractului/achiziției, din care să
reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară.
Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin
cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Garanția de participare este în cuantum de 5.925,00 lei.
Se constituie prin virament bancar cu OP in contul RO80TREZ3545006XXX001114 deschis la Trezoreria Toplita cu confirmarea
acestuia de catre trezorerie pana la termenul limita de depunere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile
legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea,
in conditiile legii. Garantia de participare trebuie sa fie constituita in suma si pentru perioada de valabilitate prevazute in
documentatia de atribuire (60 zile). Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat,
respectiv la prima cerere a beneficiarului.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent. Cuantumul
garantiei de buna executie exprimata procentual este de 5 % din valoarea fara tva a contractului subsecvent. Garantia de buna
executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau
de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) aplicandu-se corespunzator. Autoritatea
contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul îndeplinirii contractului de
achizitie publica/contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are
obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au
fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
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III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

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 si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa accelerata
Justificarea pentru alegerea licitatiei deschise accelerate : Situaţie de urgenţă, ce face imposibil de respectat perioada de 35 zile ,
cauzată de faptul că în urma procedurii de atribuire finalizată în luna ianuarie 2022 prin încheierea unui acord-cadru, contractul
subsecv. de furnizare peleți nu a mai fost încheiat cu niciunul din semnatarii acordului-cadru deoarece nu s-a putut aplica în mod
clar și lipsit de interpretări formula de ajustare a prețului.In lipsa unui contract de furniz peleti A.C. nu mai poate asigura căldura și
apa caldă pacienților.

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Acord-cadru
Acord cu mai multi operatoriAcord cu mai multi operatori
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru: 3
Contractele subsecvente se atribuie prin reluarea competitiei : Da
Cu reluarea competitiei in SEAP : Da
Reluarea competitiei se realizeaza partial Nu
Detaliere: Durata acordului cadru: 12 luni
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se estimează că vor fi atribuite lunar/o dată la 2
luni/trimestrial.
Cantitatea minima/maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent: 80 tone - 300 tone, valoarea minima/maxima: 158.000,00
lei - 592.500,00 lei.

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 contractele de achizitii publice: Da

IV.2 Informatii administrative
IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
Nu
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IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini si sa
permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu respectivele cerinte. In cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta
urmatoarele informatii si documente:
I. Specificatia tehnica – Formular nr.3 completat cu cel putin cerintele solicitate, insotita de documentatii tehnice in limba romana si
de documente suport pentru indeplinirea cerintelor, cu indicarea paginii unde se regaseste indeplinirea cerintei. In cazul in care
specificatiile sunt prezentate in limba engleza, acestea vor fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si
stampilata de catre un traducator autorizat ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de
sarcini.
►Nota: Copia paginii web a producatorului nu va fi luata in considerare ca documentatie tehnica.
II. Ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, in vigoare la nivel national si care vor fi respectate pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie publica (Formularul nr.5 din Sectiunea Formulare). Institutia competenta de la care operatorii
economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii: Inspectoratul
Teritorial de Munca https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie
Nota: Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere in limba romana semnata si
stampilata de catre un traducator autorizat.
Oferta tehnica se va depune în SEAP scanata si semnata cu semnatura electronica.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiara se va elabora astfel incât aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret. Oferta financiara va
cuprinde „Formularul de oferta - Formularul nr.1” conform modelului din Sectiunea Formulare. Operatorii economici vor depune
oferta pentru cantitatea maxima a acordului cadru.
Propunerea financiara va fi exprimata in Lei fara TVA. Departajarea ofertelor se va realiza dupa criteriul "cel mai bun raport calitate
pret". Propunerea financiara va fi semnata de persoane imputernicite ale operatorului economic si va avea caracter ferm si
obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. La intocmirea
ofertei financiare, ofertantul va lua in calcul toate cheltuielile necesare furnizarii peletilor (costul de productie, transportul
echipamentelor la sediul unitatii contractante, alte cheltuieli). Pretul include toate cheltuielile si comisioanele care vor fi angajate de
catre furnizor in vederea indeplinirii contractului. NOTA: in cazul unei oferte comune, formularul de oferta va fi semnat de toti
membrii asociatiei sau de liderul de asociatie daca acesta are mandatul expres de semnare a ofertei din partea celorlalti membri. In
cazul ofertei semnata de mandatar, aceasta va fi insotita de mandatul expres al celorlalti membri ai asociatiei sau semnat de toti
operatorii economici asociati.
Se va completa Formularul de oferta (Formular de oferta nr.1din sectiunea Formulare) si se va incarca in format electronic, in SEAP
semnat cu semnatura electronica extinsa si marcat ca fiind parte a propunerii financiare. Valoarea propunerii financiare va fi criptata
si salvata in SEAP, pana cel tarziu la data si ora limita mentionata in Anuntul de participare simplificat (ora fiind generata automat de
SEAP).
Toate documentele vor fi redactate in limba romana/cu traducerea autorizata in limba romana. Ofertantul (reprezentantul legal al
ofertantului/reprezentantul legal al asocierii, dupa caz) are obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a propunerii financiare.
Daca valoarea propunerii financiare nu este o valoare intreaga, se va utiliza punctul ca separator zecimal.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Oferta se depune la adresa: www.e-licitatie.ro (SEAP). Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE în format
electronic pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare, in conformitate cu prevederile
Art.60 si 61 alin.(1) din HG 395/2016.
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii si depunerii direct in SEAP (instructiuni privind completarea DUAE
sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
Documentul ce constituie dovada constituirii garantiei de participare se va scana si se va depune în S.E.A.P. la sectiunea Documente
de calificare. Toate documentele vor fi semnate de reprezentantul legal sau de o persoana imputernicita de acesta cu semnatura
electronica, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii certificare acreditat, în conditiile Legii 455/2001.
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Documentele scanate trebuie sa fie lizibile. Documentele emise într-o alta limba decât limba româna trebuie sa fie însotite de
traducere autorizata în limba româna. Nu se accepta oferte alternative.

Sectiunea VI Informatii suplimentare
VI.1 Aceasta achizitie este periodica
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : Dupa expirarea valabilitatii acordului-cadru ce se va incheia ca urmare a aplicarii
prezentei proceduri, A.C. va achizitiona in continuare peleti, prin aplicarea unei noi proced. de atribuire.

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
1. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
2. Acordul-cadru se va incheia cu maxim 3 operatori economici, departajarea ofertelor realizandu-se dupa criteriul "cel mai bun raport
calitate-pret".
3. Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale: in situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării
algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a prețului ofertat, iar stabilirea câștigătorului se va face în
funcție de prețul ofertat (cel mai mic preț câștigă).
4. In cazul ofertelor cu punctaj egal și cu prețuri egale, care face imposibila identificarea primelor 3 oferte cu punctajul cel mai mare,
autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii de catre operatorii economici de noi propuneri
financiare, dar acestea din urma nu pot fi imbunatatite decat la nivelul punctajului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior (nu pot
substitui locul din clasament al ofertei initiale mai bune).
5. Criteriul de atribuire care se va aplica pentru atribuirea contractelor subsecvente ca urmare a reluarii competitiei este: cel mai bun
raport calitate-pret. Elementul/factorul care face obiectul reluarii competitiei este pretul, celelalte elemente/conditii/factori din acordul
cadru si propunerile tehnice raman neschimbate (in cadrul reluarii competitiei, factorii ”Calitatea peletilor" si "Termen de livrare" nu mai
pot fi imbunatatiti).
6. Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana, prin intermediul SEAP, in Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire
derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la Sectiunea ”Documentatie,
clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se
inregistreze in SEAP. (http://e-licitatie.ro) ca operator economic si sa se inscrie la procedura de atribuire, ca participant. Detalii privind
inregistrarea in SEAP si participarea la procedurile de atribuire online se pot obtine de la operatorul SEAP ( http://elicitatie.ro ). Comisia de
evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP
(Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul
evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format
electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica.
7. Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare,
solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea
autorizata in limba romana.
8. Referitor la indeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) operatorii
economici vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta.
De asemenea, raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa
autentificare, de catre fiecare participant. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in
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care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de
atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert
sustinator).

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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: -Nr de telefon: -Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.8 din Legea 101/2016.

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Comp Juridic din cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulghes
Adresa: Sat Tulghes, Str. Principala, Nr.34; Localitate: Tulghes; Cod Postal: 537330; Tara: Romania; Codul NUTS: RO124 Harghita;
Adresa de e-mail: -Nr de telefon: -Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
http://www.psihiatrietulghes.ro/;
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