
„Dotarea cu echipamente IT a unităţilor de învăţământ
special prin U.A.T. Judeţul Harghita”.Cod SMIS: 144721

Anunt de participare simplificat
 
 

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:
achizitiipublice@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.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
„Dotarea cu echipamente IT a unităţilor de învăţământ special prin U.A.T. Judeţul Harghita”.Cod SMIS: 144721
Numar referinta: 4245763 _2021_A6_A01

 
II.1.2) Cod CPV principal
30213000-5 Computere personale (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Prezenta documentaţie de atribuire conţine cerinţele, criteriile, regulile şi informaţiile necesare pentru a asigura potenţialilor
ofertanţi o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a  contractului avand ca
obiect  „Dotarea cu echipamente IT a unităţilor de învăţământ special prin U.A.T. Judeţul Harghita ”
Obiectul contractului constă în furnizarea unui număr de 129 de bucăți de laptopuri și tablete din care  Laptopuri - 72 buc și
Tablete - 87 buc.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 232899; 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: 30213000-5 Computere personale (Rev.2)
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Cod CPV suplimentar: -
 

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului constă în „Dotarea cu echipamente IT a unităţilor de învăţământ special prin U.A.T. Judeţul Harghita ” ,
furnizarea unui număr de 129 de bucăți de laptopuri și tablete din care Laptopuri – 72 buc și Tablete – 87 buc.
Caracteristicile tehnice minimale sunt descrise în caietul de sarcini la punctul IV DESCRIEREA DETAILATĂ A DOTĂRILOR:
a)   Laptouri: 42 buc
Laptopurile vor avea următoarele specificații tehnice minime (conform prevederilor Cererii de finanțare):
- procesor minim Intel i3 generaţia 10 sau echivalent,
- display 15”-16”, HD, memorie RAM minim 8 GB DDR4, SSD minim 256 GB,
- placă video inclusă,
- cameră web încorporată,
- conectivitate wireless 802.11 ac,
- LAN 10/100/1000,
- bluetooth 4.2,
- porturi HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, Audio jack combo,
- greutate mai mică de 2 kg,
- sistem de operare Windows, pentru compatibilitate cu dispozitivele preexistente.
•   Condiții de garanție: minim 24 luni;
•   Condiții de postgaranție: asistență de specialitate pe 24 luni, contracost
b)   Tablete: 87 buc
Tabletele vor avea următoarele specificații tehnice minime (conform prevederilor Cererii de finanțare):
-   tabletele vor avea acces permanent la internet, cu abonament la internet pentru minim 24 de luni, utilizând o tehnologie GSM I
HSPA/LTE;
-   tabletele vor avea minim 1 slot pentru cartela SIM accesibil din exterior, compatibil cu modelul de SIM ofertat şi vor putea fi
folosite atât în tehnologie 3G, cât şi în tehnologie 4G;
-   tabletele vor avea husă de protecţie dedicată, tip TPU, capabilă să ofere protecţie împotriva zgârieturilor şi şocurilor, margine care
să protejeze ecranul, sa ofere funcţionalitatea tip stand (inel, pliere, etc.);
-    ecranul tabletelor va fi IPS / TFT LCD capacitate minim 16M culori, rezoluţie 1280 x 800 pixels, raport 16:10, dimensiune 10",
raportul dintre ecran şi corpul tabletei minim 70%;
-   sistemul de operare al  tabletelor va fi  Android 10 certificat  GMS (Google Mobile Services),  cu suport  oficial  asigurat de
producător pentru upgrade la cel puţin o versiune ulterioară;
-   dispozitivele vor suporta minim următoarele extensii: TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINT, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG,
MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, Descrierea investiţiei 23 AC-3, MEPG 1/2/4, H.263/H.264;
-   procesorul va fi Quad-core 1.5 GHz, 64bit;
-   memoria internă va fi de 16 GB, cu 2GB RAM;
-   echipamentele vor avea minim 1 slot dedicat microSD / microSDXC cu suport până la 128GB. Reţeaua WLAN compatibilă va fi
Wi-Fi 802.11 b/g/n, bluetooth 4.0 GPS de tip A-GPS, GLONASS;
-   camera foto spate va avea o rezoluţie de 5 MP, AF, înregistrare video 1080p@30fps, iar camera foto faţă va avea o rezoluţie
minimă de 2 MP;
-   tabletele vor prezenta difuzor încorporat, conectivitate jack 3 mm, microfon încorporat, interfaţă USB Type-C sau micro USB 2.0
care să permită şi transfer de date, baterie Li-Po 5000 mAh.
Se va asigura respectarea standardelor, conform reglementărilor Comisiei Europene pentru dispozitive mobile. Limita recomandată
de Consiliul Uniunii Europene fiind de 2.0W/kg în medie peste 10 g de ţesut care absoarbe cel mai mult semnal (IEC 62209-1).
Pentru utilizare facilă, tabletele vor avea maxim 550 grame fără husa de protecţie.

 
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: Da
Identificarea proiectului: Dotarea cu echipamente IT a unităţilor de învăţământ special prin U.A.T. Judeţul Harghita” , derulat prin
POCA 2.3.3. apel 2, Axa Prioritară:  (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Operaţiunea: Îmbunătățirea conţinutului digital şi a
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infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură  Cod SMIS: 144721.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

 

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: 
MOTIVE DE EXCLUDERE:       
           Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător) sau orice persoana care
este membru al  consiliului/organului  de administrare,  de conducere sau de supervizare al  acestuia  sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control În cadrul acestuia nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 164
alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale. Motivele de excludere sunt
identificate în Partea III, secțiunea A din DUAE (solicitare).
         Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător) nu trebuie să se afle în
niciuna dintre situațiile menționate la articolul 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la
plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. Motivele de excludere sunt identificate în Partea III,
Secțiunea B din DUAE (solicitare).
         Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Susținător de terța parte) nu trebuie sa se
afle in niciuna dintre situațiile menționate la articolul 167 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere legate de
insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale. Motivele de excludere sunt identificate în Partea III, Secțiunea C din Partea
DUAE (solicitare).
MODALITATE DE INDEPLINIRE: Ca dovadă preliminară pentru verificarea motivelor de excludere, Operatorii Economici (Ofertant
individual,  membru al unei Asocierii,  Subcontractant,  Terț susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere
completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns).
În conformitate cu art. 167 alin (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă exclude din participarea la procedura de
atribuire orice Operator Economic care se află într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 din Legea 98/2016 și care nu
poate fi remediată prin măsuri pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese în sensul celor enumerate la
art. 62, alin. (3) din Legea 98/2016.
Pentru a preveni, a identifica și a remedia în mod eficient conflictele de interese care pot apărea pe parcursul derulării procedurii de
atribuire, astfel încât să se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți Operatorii Economici,
Autoritatea Contractantă comunică în cele ce urmează numele persoanelor cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante și
al furnizorului de servicii auxiliare de achiziție implicat în procedura de atribuire:
1.   Borboly Csaba - președinte
2.   Barti Tihamér - vicepreşedinte
3.   Bíró Barna Botond - vicepreşedinte
4.   Incze Csongor – administrator public
5.   Balogh Krisztina - Secretar general al județului
6.   Sinka Arnold - Consilier județean
7.   Becze István- Consilier județean
8.   Csillag Petru - Consilier județean
9.   Ferencz-Salamon Alpár-László - Consilier județean
10.   Kolozsvári Tibor - Consilier județean
11.   Kolumbán Dávid - Consilier județean
12.   Kántor Boglárka- Consilier județean
13.   Portik Erzsébet-Edit - Consilier județean
14.   Rácz Árpád - Consilier județean
15.   Rátz István -Consilier județean
16.   Dobrean Teodor Constatntin - Consilier județean
17.   Sándor Barna - Consilier județean
18.   Szentes Antal - Consilier județean
19.   Solyom László - Consilier județean
20.   Rákosi Seiwarth Ildikó - Consilier județean
21.   Márton Csaba - Consilier județean
22.   Dávid Lajos- Consilier județean
23.   Bíró Zsolt - Consilier județean
24.   Lőrincz Árpád István- Consilier județean
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25.   Györgyi Attila - Consilier județean
26.   Hîrlav Costin - Consilier județean
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
34.   Fodor Zoltán - Consilier județean
DIRECTIA ECONOMICĂ
1.          Bicăjanu Vasile-Director executiv  
   2.          Biró Emese-Erzsébet-Director executiv adj.
      3.         Nistor Maria Angela- Consilier- Consilier
      4.         Nisipașu  Nicoleta – Kriszta- Consilier
     SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
1.           Groza Noémi-sef serviciu
2.   Császár Judith- Consilier achizitii publice
3.   György Emilia- Consilier achizitii publice
4.   Lakatos Zsolt- Consilier achizitii publice
6.   Sabău Elena Andrea- Consilier achizitii publice
7.   Vass Erika – consilier
8.           Bartalis Tünde - consilier
9.    Balázs Beáta - Consilier Juridic
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
1.   Vágássy Alpár- Director executiv
2.   Antal Renáta - Consilier juridic
3.   Bodó Alpár - Consilier juridic
4.   Munteanu Éva - Consilier juridic
5.   Virágh Ferenc - Consilier juridic
6.   Mîndrescu Alina-Gabriela - Consilier juridic
7.   Dragu Márk-Ádám - Consilier juridic
8.   Kovács Zsolt Péter - Consilier juridic
9.   Tubák Mária-Katalin - Consilier juridic
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME ȘI PROIECTE
1.         Zonda Erika - Director general
2.        Peli Levente - Director general adjunct
3.       Csurka Lajos – Consilier
4.       Molnar Zsuzsanna – Consilier
5.       Barcsay Anna Maria – Consilier
6.    Antal Erno - Inspector de specialitate
  
MODALITATE DE INDEPLINIRE: Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al unei Asocierii, Subcontractant, Terț susținător)
trebuie să prezinte declarația privind conflictul de interese (Formular nr. 3).
Pentru verificarea declarațiilor inițiale incluse în DUAE (ca dovezi preliminare) pentru motive de excludere, Operatorii Economici
(Ofertantul individual, membru al Asocierii, Subcontractant, Terț Susținător) trebuie să furnizeze la cererea Autorității Contractante
documente suport, după cum este detaliat mai jos.
Ca  urmare  a  unei  solicitări  exprese  din  partea  Autorității  Contractante  și  înainte  de  atribuirea  contractului  de  achiziție
publică/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea
criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de
calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este
aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (Subcontractanți sau Terți susținători),
dacă este cazul.
Documentele suport includ, dar nu se limitează la:
i.   caziere judiciare: cazierul judiciar al Operatorului Economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al Operatorului Economic sau al persoanelor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acestuia, așa cum sunt identificate aceste persoane în Certificatul Constatator al Operatorului Economic eliberat de registrul
profesional sau registrul comerțului din țara în care este stabilit Operatorul Economic);
ii.   certificate de atestare fiscală și / sau alte documentele justificative emise în țara în care este stabilit Operatorul Economic :
certificat de atestare fiscală care indică nivelul obligațiilor bugetare datorate și restante aferente impozitelor, taxelor și contribuţiilor
la bugetul general consolidat, în limitele specificate de prevederile legale aplicabile (art.166din Legea nr. 98/2016); documente care
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demonstrează că Operatorul Economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166alin. (2), art. 167alin. (2) și art. 171 din
Legea 98/2016;
iii.   alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara în care este stabilit Operatorul Economic
 
Potențialii Ofertanți, rezidenți în Uniunea Europeană și în țările din Spațiul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al
Comisiei Europene disponibil la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care
urmează să fie prezentate ca documente justificative (dacă acestea sunt disponibile în țara respectivă).
Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificată în secțiunea IV.2.4) a
Anunțului de Participare, respectiv în limba română.
 
AutoritateaContractantă își rezervă dreptul de a:
i.   solicita informații suplimentare de la respectivul Operator Economic în scopul evaluării încadrării în situațiile legate de motivele
de excludere;
ii.   solicita în mod direct informații de la autoritățile competente în caz de incertitudine legată de oricare dintre motivele de
excludere;
iii.   lua în considerare în timpul evaluării mecanismul de "autocorectare" descris de Operatorii Economici în cadrul DUAE (răspuns),
în cazul în care acest mecanism este demonstrat prin documente justificative.
În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici
implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în DUAE (răspuns), dacă acest lucru
este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.
Autoritatea Contractantă va solicita o singură dată ca un Ofertant să înlocuiască un Subcontractant pentru care s-a demonstrat în
urma evaluării că există motive de excludere.
Autoritatea Contractantă va solicita o singură dată ca un Ofertant să înlocuiască un Terț Susținător pentru care s-a demonstrat în
urma evaluării că există motive de excludere.
Conform art.  173 aliniat (1)   din Legea 98/2016  operatorii  economici  care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de
înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, 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.  Cerința minimă menționată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau comercial trebuie
să fie îndeplinită de toți Operatorii Economici implicați în procedură, indiferent de rolul acestora: Ofertant (Operator Economic
individual), membru al unei Asocieri, Subcontractanții nominalizați sau Terți Susținători pe care se bazează Ofertantul.
MODALITATEA DE INDEPLINIRE:  Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității  de exercitare a activității  profesionale,
Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontractant, Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe
propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns).
Ca  urmare  a  unei  solicitări  exprese  din  partea  Autorității  Contractante  și  înainte  de  atribuirea  contractului  de  achiziție
publică/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea
criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de
calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este
aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (Subcontractanți sau Terți susținători),
dacă este cazul.
Documentele suport actualizate trebuie să:
i.   susțină toate declarațiile incluse în DUAE (răspuns) în secțiunea/secțiunile solicitată(e)
ii.   demonstreze că:
        a.   Operatorul Economic este constituit în mod legal în țara sa de origine și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a
constituirii,
         b.   Își desfășoară activitatea profesională în mod legal pe piață:
i.   există corespondență între obiectul principal al Contractului/Acordului-cadru și activitatea economică indicată în Actul Constitutiv
al operatorului Economic sub forma codului NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană) pentru
care sa dețină autorizație conform art. 15 din Legea nr. 395/2004 sau echivalent pentru Operatorul Economic/Operatorii Economici
având rolul de Ofertant (Operator Economic individual), membru al unei Asocieri, Subcontractanții nominalizați sau Terți Susținători
pe care se bazează Ofertantul.
ii.   există corespondență între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în cadrul procedurii și activitatea economică
menționată în documentul de constituire a Operatorului Economic sub forma codului NACE (Clasificarea statistică a activităților
economice în Comunitatea Europeană)  pentru care sa dețină autorizație conform art. 15 din Legea nr. 395/2004 sau echivalent
pentru Operatorul Economic/Operatorii Economici având rolul de Ofertant (Operator Economic individual), membru al unei Asocieri,
Subcontractanții nominalizați sau Terți Susținători pe care se bazează Ofertantul.
Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiile incluse în DUAE (răspuns) pe care Operatorul
Economic le poate propune Autorității Contractante includ, se limitează la:
i.    certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comerțului sau documente echivalente emise de autoritățile
competente din țara în care este stabilit Operatorul Economic;
ii.   alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legislația țării în care este stabilit.
         Dacă este cazul, cerința de a prezenta documente justificative actualizate     este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care
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au legătură cu Ofertantul în această procedură (Subcontractanți sau Terți susținători), dacă este cazul.
         În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii
Economici implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în DUAE (răspuns), dacă
acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.
         Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente în cazul în care există
incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale
inclusă în Anunțul de participare.
           Pentru persoanele juridice străine:  documente echivalente emise in tara de rezidență (se va verifica prin accesarea
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do), Certificatul de Rezidența Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație valabilă
pentru anul calendaristic în curs. Documentele originale însoțite de traducere în limba română, scanate și semnate cu semnătura
electronică extinsă, vor fi transmise prin SEAP.

 
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
Pentru a-şi demonstra capacitatea tehnică şi/sau profesională în funcţie de experienţă, și pentru a evita riscul de neîndeplinire a
contractului/acordului cadru din cauza lipsei capacității tehnice și profesionale, se solicită din partea ofertantului demonstrarea
faptului că dispune de experiență similară în domeniu.
Ofertantul (Operator economic individual sau Asociere de Operatori economici) trebuie să demonstreze că in ultimii 3 ani împliniți
până la data limită de depunere a ofertei, prin prezentarea de documente suport din care să rezulte că a furnizat produse similare
celor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție. Prin servicii similare se înțelege serviciile solicitate în caietul de sarcini.
Pentru a-şi demonstra capacitatea tehnică şi/sau profesională în funcţie de experienţă, și pentru a evita riscul de neîndeplinire a
contractului din cauza lipsei capacității tehnice și profesionale, se solicită din partea ofertantului demonstrarea faptului că dispune
de experiență similară în domeniu. Având în vedere că obiectul contractului, prin cerințele impuse în caietul de sarcini, presupune
prestări de servicii care să atingă scopul dorit, autoritatea contractantă consideră că doar operatori economici cu experiență în
domeniu, care au mai prestat servicii similare, de tipul prevăzut în caietul de sarcini pot presta serviciile ce fac obiectul prezentului
contract de achiziție publică. Documentele trebuie să ateste faptul că serviciile au fost executate în conformitate cu cerințele din
caietul de sarcini și că au fost duse la bun sfârşit, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Referința la ultimii 3 ani trebuie să fie
întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Ofertei, așa cum este indicat în Anunțul de
participare sau orice eventuală erată publicată de către Autoritatea Contractantă.
Ofertanții includ (dacă este cazul ) informațiile privind subcontractarea unor părți a serviciilor, precum și informații cu privire la
subcontractant/subcontractanți în DUAE. În conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, se vor solicita ofertantului
informații despre
-   partea din contract care intenționează să o subcontracteze precum şi
-   datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.
Subcontractanții completează DUAE cu toate informațiile privind îndeplinirea criteriilor de calificare, menționând numărul și data
contractului/acordului  de  subcontractare  pentru  partea  propusa  pentru  subcontractare.  La  DUAE se  anexează  acordul  de
subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul
demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.
Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevăzută la Art. 53 din Legea nr. 98/2016. Ofertantul  va indica
participarea la procedură împreună cu alții în DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al
asocierii va prezenta DUAE, în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și
profesională.
 
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
 
Se va completa DUAE de ofertant, în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv
măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul
ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terții susținători
vor asigura îndeplinirea angajamentului. - Pentru dovedirea experienței similare, ofertanții vor prezenta contracte în copie cu
mențiunea „Conform cu originalul”/ documente constatatoare/ procese verbale de recepție/ procese verbale conținând valori,
perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. În situația în care
ofertantul a avut calitatea de subcontractant se vor prezenta informații și/sau documente din care să reiasă partea de contract pe
care a executat-o.
Conf.  Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016, odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta, pentru fiecare subcontractant și
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acordul/acordurile de subcontractare.
În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va
prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător
de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții completează DUAE cu toate informațiile privind îndeplinirea criteriilor de calificare,
menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. La DUAE se
anexează acordul de subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta
DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.
La solicitarea Autorității  contractante,  ofertantul  clasat pe primul loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor
admisibile, va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare pentru subcontractanți, prin prezentarea de documente justificative.
Autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus în cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate nu rezultă că
acesta  are  capacitatea  tehnică  şi  profesională  necesară  pentru  partea/părţile  din  contract  pe  care  acesta  urmează  să  o/le
îndeplinească efectiv şi solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant
care să aibă capacitatea tehnică şi  profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le
îndeplinească efectiv.
În conformitate cu prevederile Art. 218 (2), Legea nr. 98/2016 subcontractanții au dreptul de a opta pentru a fi plătiți în mod direct
de către autoritatea contractantă. Această opțiune se va manifesta la semnarea contractului.
Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevăzută la Art. 53 din Legea nr. 98/2016. Ofertantul  va indica
participarea la procedură împreună cu alții în DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al
asocierii va prezenta DUAE, în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și
profesională.
Conf. notificare ANAP nr. 256/08.12.2016 ANAP, ofertanții odată cu depunerea DUAE vor prezenta și acordul de asociere.
 
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susținerii acordate.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, prin
precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații  pentru care a acordat
susținerea, (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantul trebuie sa facă dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent
pentru furnizări de produse - Ofertantul trebuie sa facă dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN
ISO 9001 sau echivalent pentru furnizări de produse

 

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: 23.03.2022 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: 23.07.2022
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.03.2022; Ora locala: 15:00
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Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              - Autoritatea contractantă configurează DUAE direct în secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației
de atribuire. DUAE, astfel configurat, este atașat automat de către sistem la respectiva documentație, ca fișier în format xml.
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP , operatorii economici trebuie să dețină/instaleze pe stația de lucru,
aplicația care permite verificarea semnăturii  electronice si  vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile
furnizorilor de semnătura electronica).  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 HG nr.395/2016 si vor
transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale Autorității Contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.
- Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9
- Autoritatea contractantă va răspunde în mod cIar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informațiiIor suplimentare în a 4-a zi
înainte de data limită de depunere a ofertelor.
I n  vede rea  comp le tă r i i  f o rmu la ru lu i  DUAE ,  ope ra to r i i  e conomic i  i n te re sa ț i  vo r  a ccesa  u rmăto ru l  l i nk :
http://anap.gov.ro/web/notificareprivind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/
-  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 si vor transmite solicitările având în
vedere termenele de răspuns ale autorității contractante conf. art.160, 161 din Legea 98/2016. În cazul în care se constata că două sau mai
multe oferte depuse se clasează pe locul I cu același preț, oferta declarată câștigătoare va fi oferta cu cel mai mic preț. În cazul în care
ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita prin intermediul SEAP, in vederea încărcării electronice
de către operatorii economici de documente cu noi preturi, in vederea departajării ofertelor.
În cazul în care un ofertant depune oferte pentru una sau două loturi va încarcă în SEAP pentru fiecare lot ofertat : garanția de participare,
DUAE, oferta tehnica și ofertă financiară.
- Cerintele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producător,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi ințelese ca fiind însoțite de mentiunea „sau echivalent”.

 
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: 
În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor  sectoriale  și  a  contractelor  de concesiune de lucrări  și  concesiune de servicii,  precum și  pentru organizarea și
funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor , cu modificările și completările ulterioare.
Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și Autorității Contractante.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Consiliul Județean Harghita 
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Adresa: Piața Libertatii nr. 5; Localitatea: Miercurea Ciuc; Cod postal: 530140; Tara: Romania; Telefon: +40 266207720; Fax: +40
266207725; E-mail: achizitiipublice@judetulharghita.ro; Adresa internet: (URL) www.judetulharghita.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2022
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