
RK Invelitori la pavilioanele nr. 27, 28, uzina de apa, uzina
electrica, magazia de alimente și casa pompa apa bruta

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES 
Cod de identificare fiscala: 4367728; Adresa: Strada: -, nr. 342; Localitatea: Tulghes; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod postal: 537330; Tara:
Romania ;  Persoana  de  contact :  Morosanu  Gabr ie l ;  Te le fon :  +40  266338188 ;  Fax :  +40  266338033 ;  E-mai l :
spitalultulghes_achizitii@yahoo.com; Adresa internet: (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.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

 
I.5) Activitate principala
Sanatate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
RK Invelitori la pavilioanele nr. 27, 28, uzina de apa, uzina electrica, magazia de alimente și casa pompa apa bruta
Numar referinta: 4070/02.06.2020

 
II.1.2) Cod CPV principal
45261000-4 Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Executarea

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Lucrari de RK la invelitorile de la pavilioanele nr. 27, 28, uzina de apa, uzina electrica, magazia de alimente și casa pompei
de apa bruta: demontarea vechii invelitori, demontarea cosurilor, jgheaburilor si burlanelor existente, ignifugare, montarea unei noi
invelitori din tabla de otel tip Lindab sau echivalent, montarea de jgheaburi si burlane noi etc, confom documentatiei de atribuire.
Numarul  de  zile  pana  la  care  operatorii  economici  pot  solicita  clarificari  inainte  de  data  limita  de  depunere  a
ofertelor/candidaturilor: 5 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 4-a zi inainte de data limita de
depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 827743,47; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 6

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
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1 RK Invelitoare Pavilionul nr.27
 

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45261000-4 Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
Com. Tulghes, Nr.342.Com. Tulghes, Nr.342.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
RK Invelitoare la Pavilionul nr.27

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Perioada de garantie
Descriere: Perioada de garantie a lucrarii, exprimata in ani
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru acest factor de evaluare se acordă astfel:
a) pentru o perioadă de garanție de 10 ani inclusiv se vor acorda 10 puncte.
b) pentru o perioadă de garanție cuprinsă între 5 ani inclusiv și 10 ani se vor acorda 5 puncte.
c) pentru o perioadă de garanție cuprinsă între 3 ani inclusiv și 5 ani se vor acorda 0 puncte.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 138997,50; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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

 
II.2.1) Titlu 
2 RK Invelitoare Pavilionul nr.28

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45261000-4 Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
Com. Tulghes, Nr.342.Com. Tulghes, Nr.342.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
RK Invelitoare la Pavilionul nr.28
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II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Perioada de garantie
Descriere: Perioada de garantie a lucrarii, exprimata in ani
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru acest factor de evaluare se acordă astfel:
a) pentru o perioadă de garanție de 10 ani inclusiv se vor acorda 10 puncte.
b) pentru o perioadă de garanție cuprinsă între 5 ani inclusiv și 10 ani se vor acorda 5 puncte.
c) pentru o perioadă de garanție cuprinsă între 3 ani inclusiv și 5 ani se vor acorda 0 puncte.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 141781,29; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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

 
II.2.1) Titlu 
3 RK Invelitoare Magazia de alimente

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45261000-4 Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
Com. Tulghes, nr.342.Com. Tulghes, nr.342.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
RK Invelitoare la Magazia de alimente

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Perioada de garantie
Descriere: Perioada de garantie a lucrarii, exprimata in ani
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru acest factor de evaluare se acordă astfel:
a) pentru o perioadă de garanție de 10 ani inclusiv se vor acorda 10 puncte.
b) pentru o perioadă de garanție cuprinsă între 5 ani inclusiv și 10 ani se vor acorda 5 puncte.
c) pentru o perioadă de garanție cuprinsă între 3 ani inclusiv și 5 ani se vor acorda 0 puncte.
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 234440,34; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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

 
II.2.1) Titlu 
4 RK Invelitoare Uzina de apa

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45261000-4 Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
Com. Tulghes, Nr.342.Com. Tulghes, Nr.342.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
RK Invelitoare la Uzina de apa

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Perioada de garantie
Descriere: Perioada de garantie a lucrarii, exprimata in ani
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru acest factor de evaluare se acordă astfel:
a) pentru o perioadă de garanție de 10 ani inclusiv se vor acorda 10 puncte.
b) pentru o perioadă de garanție cuprinsă între 5 ani inclusiv și 10 ani se vor acorda 5 puncte.
c) pentru o perioadă de garanție cuprinsă între 3 ani inclusiv și 5 ani se vor acorda 0 puncte.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 111747,19; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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

 
II.2.1) Titlu 
5 RK Invelitoare Uzina electrica

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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Cod CPV principal: 45261000-4 Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
Com. Tulghes, Nr.342.Com. Tulghes, Nr.342.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
RK Invelitoare la Uzina electrica

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Perioada de garantie
Descriere: Perioada de garantie a lucrarii, exprimata in ani
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru acest factor de evaluare se acordă astfel:
a) pentru o perioadă de garanție de 10 ani inclusiv se vor acorda 10 puncte.
b) pentru o perioadă de garanție cuprinsă între 5 ani inclusiv și 10 ani se vor acorda 5 puncte.
c) pentru o perioadă de garanție cuprinsă între 3 ani inclusiv și 5 ani se vor acorda 0 puncte.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 107879,30; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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

 
II.2.1) Titlu 
6 RK Invelitoare Cladirea pompei de apa bruta

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45261000-4 Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
Com. Tulghes, nr.342.Com. Tulghes, nr.342.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
RK Invelitoare la Cladirea pompei de apa bruta

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
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Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Perioada de garantie
Descriere: Perioada de garantie a lucrarii, exprimata in ani
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru acest factor de evaluare se acordă astfel:
a) pentru o perioadă de garanție de 10 ani inclusiv se vor acorda 10 puncte.
b) pentru o perioadă de garanție cuprinsă între 5 ani inclusiv și 10 ani se vor acorda 5 puncte.
c) pentru o perioadă de garanție cuprinsă între 3 ani inclusiv și 5 ani se vor acorda 0 puncte.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 92897,85; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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

 

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: 
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese (Formularul nr.2) va fi prezentata odata cu
DUAE.
 
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora,
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 ;
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;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
 
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in
care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si
bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a
acestora in limba romana. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Ec.Csibi Veronica - Manager, Dimen Zsombor-
Gabriel  -  exercitare  control  financiar  preventiv  si  membrii  comisiei  de  achizitii:  Marc  Elena,  Morosanu  Gabriel,  si  Stanica
Romeo,precum si membrii de rezerva: Bustihan Maria si Andries Mihai.
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 indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
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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 ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor (copie semnata pentru conformitatea cu originalul). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie
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) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 1,2,3,4,5,6
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertanții trebuie sa demonstreze lucrari similare efectuate in cel mult ultimii 5 ani pana la data limita de depunere a ofertei,
respectiv in valoare de minimum 45.000,00 lei. - Ca dovada preliminara, ofertantul va completa in DUAE informatii cu privire la
principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, din care sa reiasa ca a executat lucrari similare (lucrari de montaj invelitori de tabla
metalica pe sarpanta din lemn) in valoare de minimum 45.000 lei, la nivelul a minim 1 contract/maxim 5 contracte.
La cererea expresa a autoritatii  contractante,  ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului  de evaluare va prezenta
certificate/documente/procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de catre o autoritate ori de clientul beneficiar, care
atesta buna execuție a lucrărilor, semnate si stampilate cu mențiunea conform cu originalul.

 

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: 22.06.2020 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: 22.08.2020
Durata in luni: 2

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.06.2020; Ora locala: 15:00
Locul: 
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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
              1.Modalitatea de departajare a ofertelor cu pret egal: -In cazul ofertelor cu pret egal care face imposibila identificarea ofertei cu
pretul cel mai scazut, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP/SEAP, incarcarea de catre operatorii economici de
documente care contin preturi noi. 2.Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana, prin intermediul SICAP/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 SICAP/SEAP. ( http://sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operator economic si sa se inscrie la
procedura de atribuire, ca participant. Detalii privind inregistrarea in SICAP/SEAP si participarea la procedurile de atribuire online se pot
obtine de la operatorul SEAP ( http://sicap-prod.e-licitatie.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.  3.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. 4. 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 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; 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: 
Conform Legii 101/2016.

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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.06.2020
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