Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Construire sala de sport la Scoala Gimnaziala Petőfi
Sándor
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC
Cod de identificare fiscala: 4245747; Adresa: Strada: Cetăţii, nr. 1; Localitatea: Miercurea-Ciuc; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod postal:
530110; Tara: Romania; Persoana de contact: KOKOSY ROZALIA; Telefon: +40 266315120; Fax: +40 266371137; E-mail:
achizitii@miercureaciuc.ro; Adresa internet: (URL) www.miercureaciuc.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Construire sala de sport la Scoala Gimnaziala Petőfi Sándor
Numar referinta: 42457472018/621

II.1.2) Cod CPV principal
45212220-4 Lucrari de constructii de complexe sportive polivalente (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta
Documentatia de atribuire stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de constructie, verificare si
receptia cladirii Sala de sport la scoala gimnaziala Petofi Sandor, cu scopul de a asigura spatiile necesare cu dotarile specifice pentru
activitatile de sport si educatie scolara.
Principalele responsabilitati, respectiv etapeleprincipale ale realizarii sunt urmatorele:
pregatirea terenului, lucrari de organizare santier, bransare temporala la utilitati
decopertarea solului
realizarea sapaturilor cu supravegherea arheologica obligatorie din partea specialistilor din cadrul Muzeului Ciucului
infrastructura de rezistenta: executarea blocurilor de fundare, realizare radier beton armat, izolatii orizontale la nivelul fundatiilor
realizare structura de rezistenta pana la cota terenului
izolatii verticale la nivelul infrastructurii
realizare suprastructura de rezistenta din b.a. si zidarie peste cota terenului
lucrari de izolatii verticale pe pereti, izolatii la nivelul acoperisilor terasa
montaj utiljae tehnologice, punct termic, centrala de ventilatie, chiller etc.
montarea tamplariilor exterioare
pozare instalatii sanitare, termice, ventilatie si climatizare, pozare instalatii electrice
lucrari de finisaje exterioare: fatade, structui neporante ce se conecteaza la cladire,
lucrari de finisaje interioare: pereti, tavane, pardoseli
probe tehnologice si instructia personalului tehnic
echiparea spatiilor cu dotari, pregatirea cladirii la inceperea activitatii
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Se va asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in termen de 6
zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. (conf. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018) Ofertantii pot solicita
clarificari cu cel mult 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 6235319; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45212220-4 Lucrari de constructii de complexe sportive polivalente (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:
Miercurea CiucMiercurea Ciuc

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Documentatia de atribuire stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de constructie, verificare si receptia
cladirii Sala de sport la scoala gimnaziala Petofi Sandor, cu scopul de a asigura spatiile necesare cu dotarile specifice pentru
activitatile de sport si educatie scolara. Ofertele care nu vor respecta integral cerintele documentatiei de atribuire vor fi considerate
neconforme si respinse potrivit prevederilor art.137 alin (3) lit a) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

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

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii (inclusiv asociat/tert sustinator/subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164 ( motivul de
excludere prezentat in formularul DUAE, este cel prezentat la art. 164, alin. (1), lit.c), art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016).
Pentru neincadrarea in dispozitiile art. 164, 165 si 167, op. ec. vor completa DUAE, iar sustinerea indeplinirii cerintelor se va
demonstra prin prezentarea oricarui document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care
ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități
competente din țara respectivă.
ATENTIE! Prezentarea documentelor edificatoare cu privire la cele declarate in DUAE trebuie prezentate DOAR la solicitarea a.c., in
cazul in care op. ec. este situat pe primul loc in clasamentul intermediar!
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A. DUAE cu informatiile aferente (ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate).
DUAE se va transmite de catre ofertant electronic cu semnatura electronica extinsa.
ATENTIE! Acolounde este cazul DUAE-ul va fi prezentat inclusiv de catre asociati/subcontractanti/terti sustinatori prevazut cu
semnaturea electronica extinsa!
ATENTIE! Documentele justificative, care probeaza indeplinirea cerintelor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate doar de
catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii
contractante.
Aceste documente edificatoare pot fi:
a) Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului oprator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la momentul depunerii acestuia.
b) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
c) Certificat de cazier fiscal eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală valabil la momentul depunerii acestuia;
d) după caz, documente prin care să demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/206.
ATENTIE! In cazul op.ec. Selectat pe primul loc in clasamentul intermediar, la prezentarea documentelor mentionate mai sus se va
lua in considerare perioada de valabilitate ale acestora, ex.:cazier judiciar 6 luni, certificat constatator 30 de zile, certificat cazier fiscal
30 de zile, astfel incat sa nu afecteze evaluarea!
B. Depunerea impreuna cu DUAE a unei declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind
achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) in legatura cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea
ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire cf. art. 59 si art. 60, lit d) din Legea nr. 98/2016 (Formular nr.
1) Ofertanti, tertii sustinatorii, subcontractantii vor prezenta o declaratie conf. art.60 din Legea 98/2016.
ATENTIE! Acest document trebuie depus odata cu formularul DUAE in mod obligatoriu!
Persoanele cu funcţii de decizie sunt:
Primar – Ráduly Róbert Kálmán
Viceprimar - Szőke Domokos
Viceprimar- Füleki Zoltán – Ladislau
Secretar - Wohlfart Rudolf
Consilier cu atribuţii de director executiv – Gyenge Áron
Director executiv – Dósa Eszter
Director executiv adjunct - Kurkó Enikő
Consilier - Elekes Katalin
Consilier - Fogadós János
Sef birou achizitii publice - Hainal Levente
Consilier – Nagy - Tankó Gyöngyi
Consilier juridic- Bács Adél
Inspector de specialitate – Bors Barna
Consilier – Nagy Szerena
Referent – Nemeth Istvan
Consilier – Dániel Zsuzsánna
Consilier - Kökösy Rózália
Consilieri locali:
Fülöp Árpád Zoltán
Veress Dávid
Tófalvi Éva
Kirmájer Enikő
Orbán Zsolt
Bors Béla
András Hunor-Jenő
Fodor Levente
Ábrahám Előd-Lajos
Bardocz László
Biró Hanna-Barbara
Soós-Szabó Klára
Tőke Ervin
Mark Dezső Sorin
Buse Emil
Tepelus Marius
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Izsák Alina.
NOTA 1: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare,
alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre
buget. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba româna.
NOTA 2: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia
pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a
unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
NOTA 3: Ofertantii straini si romani vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii
acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) ce vor
fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar. 1. in cazul in
care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau
acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de
autoritati competente din tara respectiva; 2. in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in
limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata de reprezentantul legal, insotite de o traducere
autorizata a acestora in limba romana. Se vor accepta: a. certificate sau echivalent b. cazier juridic sau echivalent c. declaratii pe
propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale.
NOTA 4: cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 se adreseaza și subcontractilor si tertilor sustinatori
conf. art.170 alin.1 si art.183 alin.1 din Legea 98/2016, urmand sa se prezinte DUAE conf. art.170 alin.3 din Legea nr.98/2016.
NOTA 5: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite
informatii direct de la autoritatile competente.
NOTA 6: Ofertanti, tertii sustinatorii, subcontractantii vor prezenta o declaratie conf. art.60 din Legea 98/2016, odata cu depunerea
DUAE.
ATENTIONARI SPECIALE!: 1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător acolo unde
este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente in mod
obligatoriu : angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a
acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru
solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale
ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea
corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici ce depun oferta (inclusiv asociat/tert sustinator/subcontractant acolo unde este cazul) trebuie sa dovedeasca
o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în
niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac
obiectul contractului în cauză, prezentându-se documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de
atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, cum ar fi: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în
original sau copie, cuprinzand informatii reale/valide la data prezentarii. Ca modalitate de indeplinire se va mentiona faptul ca
ofertantii vor completa DUAE (corespondetul acestei cerinte se gaseste in formularul DUAE la Partea IV, Cap.A, cerinta: „Înscrierea în
registrul comerțului”), urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul constator ONRC sau pentru ofertantii straini,
document echivalent emis in tara de rezidenta, certificatul de Rezidenta Fiscala, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii
contractante la finalizarea evaluarii ofertelor doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.
ATENTIE!Documentul susmentionat trebuie depus inclusiv de asociat/tert sustinator/subcontractant acolo unde este cazul!
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN (activitate autorizata conform art. 15 din Legea 359/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare) din certificatul constatator al ofertantului/liderului si membrilor asocierii/subcontractantii.
Nota 1: Toate certificatele/atestatele trebuie sa fie semnate de catre o persoana autorizata; Operatorii economici nerezidenti
(straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional,
din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul contractului, în conformitate cu
tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a
acestora in limba romana.
Nota 2: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele din prezenta sectiune trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în
parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.

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.) EXPERIENTA SIMILARA:În conformitate cu art. 179, lit. b). din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, în scopul verificării
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capacității tehnice și profesională a ofertanților, se va solicita acestora: - lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani cu
indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati;
- Operatorul economic trebuie sa demonstreze ca a mai executat lucrari lucari de construcții publice cel puțin din categoria de
importanță C(în conformitate cu prevederile H.G, nr. 766/1997) Valoarea cumulată a lucrarilor similare executate în ultimii 5 ani
trebuie să fie de min.: 4.300.000,00lei, fără TVA, însoțite de certificate/documente emise sau contrasemnate de către beneficiarul
contractului din care să rezulte îndeplinirea cerințelor.
Notă: exp similara se raporteaza la data limita a depunerii ofertelor. - -Operatorii economici participanti la procedura de atribuire
vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor și transmise
electronic cu semnatura electronica extinsa.
ATENTIE!La nivelul DUAE trebuie precizate informatii in mod obligatoriu, cum ar fi:
• numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie,
precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
- Documentele justificative (ex.:recomandari; procese-verbale de receptie; certificari de buna executie; certificate constatatoare, etc.)
vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la
solicitarea autoritatii contractante.
2.) SUBCONTRACTAREA Ofertantul are obligatia de a preciza partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si
datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. ATENTIE!Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta
contractul/contractele incheiate cu subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta, in copie. Eventuala inlocuire a
subcontractantilor nu trebuie sa duca la modificarea propunerii tehnice sau financiare. Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor
noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea
inexistentei unor situaţii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care
urmeaza sa fie indeplinit.
Nota: AC poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se
incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului /ofertantului o singura data – inlocuirea acestuia si prezentarea unui
alt subcontractant. - - Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin
completarea si prezentarea DUAE transmisa electronic cu semnatura electronica extinsa.
ATENTIE!odata cu depunerea DUAE se va prezenta de catre ofertanti acordul de subcontractare(Formularul 2)
- documentele justificative privind subcontractarea vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante, in copie conforma cu originalul.
3.) TERT SUSTINATOR In cazul in care operatorul economic isi demonstrează capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si
sustinerea acordata, conf. art. 182 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are
obligatia de a dovedi AC ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand
un angajament inx acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa
prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care
tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui
anexe la respectivul angajament.
Nota1: Persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa
se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
Nota2: AC poate respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se
incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului /ofertantului o singura data – inlocuirea acestuia si prezentarea unui
alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. - -Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor demonstra
indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE transmise electronic cu semnatura electronica extinsa
ATENTIE!odata cu depunerea DUAE se va prezenta de catre toti ofertantii angajamentul de susținere(Formular 3) Doar ofertantul
clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care
probeaza indeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala.
4.) ASOCIEREA In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor
privind capacitatea tehnica și profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar
autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru derularea contractului de achizitie publica /acorduluicadru (art. 185 din Legea 98/2016). Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta minim
urmatoarele: - faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat privind derularea contractului - nominalizarea liderului asocierii
- comunicarile se vor face cu liderul asocierii - platile se vor face catre liderul asocierii -partea/partile din contract care urmeaza sa
fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte. De asemenea, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste
indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, in conditiile Legii
98/2016. - ATENTIE! Documentul justificativ in ceea ce priveste acordul de asociere(Formular 4) se va depune odată cu DUAE, iar
contractul/contractele vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante, conf. art.193-195 din Legea nr.98/2016 si art.104 alin.3 coroborat cu art.65
din HG nr.395/2016.
-Ofertantul castigator va prezenta contractul/contractele incheiate cu asociat/asociati, nominalizati in oferta, in copie conforma cu
originalul.
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Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 25.02.2019 15:00

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

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 25.06.2019
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2019; 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
Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
1. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de
lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile
furnizorilor de semnătură electronică);
2. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere
termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.103 din HG 395/2016 si art. 161 din Legea nr.98/2016. Duae-ul pus la
dispozitie de catre autoritatea contractanta trebuie completat la adresa de internet https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro, iar
fisierul generat va fi incarcat in SEAP cu semnatura electronica extinsa. Conform art. 138 alin. (1) si (2) din HG 395/2016 va fi declarat
castigator ofertantul a carui oferta este cu pretul cel mai scazut si documentatia depusa corespunde cerintelor Caietului de sarcini si a fisei
de date a achizitie. Comisia de evaluare intocmeste un clasament in ordinea crescatoare a preturilor ofertelor cf. art.138 alin (1) din HG
nr.395/2016. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va
solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara, in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a
carui noua propunere financiara are pretul cel mai scăzut, conf. 138 alin (2) din HG nr.395/2016. Modificarile contractului se vor executa cf.
prev. art. 221 Legea 98/2016.
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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:
Se poate sesiza CNSC conf art.8 din Legea 101/2016 sau Tribunalul conf. art. 49 din Legea 101/2016.

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

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2019
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