
Servicii de paza pentru Primaria orasului Stei, orasul Stei,
str. Poet Andrei Mureseanu nr.4B si Casa de cultura a

orasului Stei str. Cuza Voda nr.11
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
ORASUL STEI 
Cod de identificare fiscala: 4539114; Adresa: Strada: Poet Andrei Mureseanu, nr. 4B; Localitatea: stei; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal:
415600;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Daniel  Madalin  Stan;  Telefon:  +40  746408527;  Fax:  +40  259332337;  E-mail:
primariaorasuluistei@gmail.com; Adresa internet: (URL) www.primariastei.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
Servicii de paza pentru Primaria orasului Stei, orasul Stei, str. Poet Andrei Mureseanu nr.4B si Casa de cultura a orasului Stei str. Cuza
Voda nr.11
Numar referinta: 1/4539114/2019

 
II.1.2) Cod CPV principal
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Achizitia serviciilor de paza prin personal specializat si atestat care a absolvit cursurile de calificare profesionala conform HG
nr. 301/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor, conform cerintelor din caietul de sarcini.
In vederea atribuirii contractelor este necesara defalcarea serviciilor de paza pentru cele 2 loturi/obiective, astfel:
LOTUL 1 - postul nr.1 – obiectiv (punct de lucru): sediul Primariei Orasului Stei, din orasul Stei, str. Poet Andrei Mureseanu nr.4B,
judetul Bihor, permanent 24 ore/zi, 7 zile pe saptamâna/ 24 luni,fiind necesar 4 agenti.
LOTUL 2 - postul nr. 2 – obiectiv (punct de lucru): Casa de Cultura a orasului Stei si Biblioteca orasului, din orasul Stei, str. Cuza Voda
nr.11, judetul Bihor permanent 24 ore/zi, 7 zile pe saptamâna/ 24 luni, fiind necesar 4 agenti.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor :  7 zile.
Autoritatea  contractanta  va  raspunde  tuturor  solicitarilor  de  clarificari  cu  4  zile  inainte  de  data  limita  de  depunere  a
ofertelor/candidaturilor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 595680; 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) 
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II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Toate Loturile

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Sediul Primariei Orasului Stei, din orasul Stei, str. Poet Andrei Mureseanu nr.4B, judetul Bihor

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare: 
Orasul Stei.Orasul Stei.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitia serviciilor de paza prin personal specializat si atestat care a absolvit cursurile de calificare profesionala conform HG nr.
301/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor, conform cerintelor din caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 297840; 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: Fonduri bugetare

 
II.2.1) Titlu 
2 Casa de Cultura a orasului Stei si Biblioteca orasului, din orasul Stei, str. Cuza Voda nr.11, judetul Bihor

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare: 
Orasul Stei.Orasul Stei.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitia serviciilor de paza prin personal specializat si atestat care a absolvit cursurile de calificare profesionala conform HG nr.
301/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor, conform cerintelor din caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 297840; 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: 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: 
1.A. Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art.193
alin.1din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform
art. 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele :
1. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca
ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social,
sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru ,,pentru care exista obligatii de plata" la momentul DEPUNERII ACESTORA.
2. Cazier fiscal pentru operatorul economic;
3. Cazier judiciar pentru operatorul economic;
4.Cazier judiciar 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 in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de
ONRC / actul constitutiv.
5. 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;
6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.
7. Orice alte documente edificatoare.
Persoane cu functii de decizie:
BALAJ GHEORGHE IULIAN-Primar
CIOARA MARIUS DOREL- Viceprimar
DALE VOICHITA MARIANA - Secretar
LOLEA ELENA- Sef Serviciu Economic
CUC ADRIAN MANUEL- Consilier Local
MATEI CRISTINA MONICA -Consilier Local
PIRTEA DOREL- Consilier Local
AFRUSINEI BAN ADELA MARIA- Consilier Local
STANISTE OVIDIU- Consilier Local
JUDE ALEXANDRU JAN_ Consilier Local
MORTAN IOAN - Consilier Local
MAGDA CIPRIAN-SORIN- Consilier Local
HARN MIHAI- Consilier Local
BOLOCA NICOLETA- Consilier Local
COROIU AURELIA MANUELA - Consilier Local
DUSE CALIN IOAN - Consilier Local
VULCIU IOAN - Consilier Local
BOROIANU ION- Consilier Local
COSTEA DIANA MARIA- Inspector
MUT DAN-Inspector U.A.T
STAN DANIEL MADALIN -Consilier Achizitii
TIRLA LIVIU - Consilier Juridic
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TOCUT SORIN -Consilier U.A.T.
ORAS IONUT-Consilier Juridic
NICA SORIN VASILE -Consilier Achizitii
SCRIDON VALERIA NICOLETA- Inspector U.A.T.
PIRTEA ANCA
TOTA DANIEL
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din
caresa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de
anulare a constituirii precum sifaptul 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 procedura de atribuire prin bifarea sectiunii de indicatie globala.
Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse in DUAE (raspuns) referitoare la capacitatea
de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se
limita la:
i.  certificate eliberate de registrul  profesional sau de registrul  comertului  sau documente echivalente eliberate de autoritati
competente din tara in care Operatorul Economic este stabilit;
ii. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, in conformitate cu legislatia tarii in care este stabilit Documentele
justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
La solicitarea expresa a Autoritatii  Contractante si in aplicarea prevederilor art.  196 din Legea 98/2016, transmisa ca urmare
afinalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicarii
 criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau Asocierea de operatori economici) aflat pe primul loc va
demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea de documente care sa:
i. probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica/rubricile solicitate;
ii. sa demonstreze ca:
a. Operatorul Economic este legal constituit in tara sa de origine si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii,
b. desfasoara in mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv:
i. exista corespondenta intre obiectul Contractului si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al Operatorului
Economic sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru
Operatorul/Operatorii Economici ofertanti;
ii. exista corespondenta intre activitatea asociata rolului Operatorului Economic in procedura si activitatea economica inscrisa in
documentul de constituire al acestuia sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea
Europeana sau echivalent) pentru Subcontractant
iii.  Corespondenta  se  determina  prin  raportarea  cel  putin  la  sectiunea  din  economia  nationala,  determinata  pe  principiul
omogenitatii la nivel de Clasificare a activitatilor din economia nationala, cu luarea in considerare a naturii lucrarilor executate.
 
b.Licenta de functionare, eliberata de catre Inspectoratul General al Politiei Române, in conformitate cu Legea 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu completarile si modificarile ulterioare. Modalitate prin care poate fi
demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Documentul va fi prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor in copie cu mentiunea “conform cu originalul”.Ofertantii straini se supun aceleiasi licentieri,
conform legii 333/2003.
 c.Avizul de funcţionare pentru dispecerat propriu, pentru preluarea alarmelor,  echipaje de interventii proprii sau mobile in Jud.
BIHOR.

 
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: 2
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca a realizat/prestat în ultimii 3 ani, la
nivelul a maxim 3 contracte, servicii similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii  si scopului cu cele ce fac obiectul
contractului care se atribuie prin prezenta procedura, a caror valoare cumulata sa fie mai mare sau cel putin egala cu: - 297.840,00
fara TVA pentru lotul I; - 297.840,00 lei fara TVA pentru lotul II.
Experienta similara va putea  fi indeplinita :
1.   Se vor prezenta certificari/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie partiala sau la
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terminarea prestarii serviciilor, din care sa reiasa prestarea unor servicii similare obiectulului contractului, a caror valoare cumulata sa
fie mai mare sau cel putin egala cu 297.840,00 lei fara TVA pentru lotul I, respectiv 297.840,00 lei fara TVA pentru lotul II.
2.   perioada de referinta - respectiv ultimii 3  ani  va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul
de participare  (publicat  la  initierea  procedurii)  ca  fiind termenul  limita  de  depunere  a  Ofertei.  In  cazul  in  care  autoritatea
contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp
aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii serviciilor
prezentate ca si  experienta similara în intervalul de timp nou rezultat.
3.   Prin sintagma de servicii „realizate” se intelege servicii realizate de Ofertant si receptionate de beneficiarul serviciilor, în limitele
acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul serviciilor si pentru care au fost emise certificate de buna executie. Intra in
categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea serviciilor sau procesele-verbale
de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru partiala daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau
documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei
similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:
1.   obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei
privind experienta similara beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,
2.   perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul
3.   locul prestarii serviciilor  şi  sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au
fost duse la bun sfârşit; - Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea
de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie.
Nota 1: In cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractanta, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea
respectivelor lucrări în perioada de referinţă, va lua calcul toată valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având
în vedere că acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se mai elimina din
calcul, în mod artificial, valori/cantităţi aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul urmărit.
Nota 2:  Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca
Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna
decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. ( exemplu:; decembrie 2016; decembrie  2017 : 1 EUR = 4,644 RON,
decembrie 2018: 1 EUR = 4.6531 ron. Pentru anul 2019 se va folosi urmatorul curs  august 4.7321 ron.
Nota 3 Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii
publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a
anilor in care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 1
 Atentionari speciale:
1.   Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila.
2.   Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv
in care se va materializa sustinerea acestuia insotit de documentele justificative conform art.182 alin 4 din Legea 98/2016 , acordul
de subcontractare si/sau  acordul de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale
informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest
lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Se va prezenta :
DUAE in conformitate cu prevederile art 193 din Legea 98/2016 actualizata
- angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (daca este
cazul) insotit de documentele justificative conform art182 alin 4 din Legea 98/2016,
- acordul de subcontractare (daca este cazul) si
- acordul de asociere (daca este cazul)
2.) Loturile: 2
Proportia de subcontractare
Proportia de subcontractare
Mentiuni generale privind Subcontractarea :
1. În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include:
- informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată
- va avea anexat acordul de subcontractare.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate
informaţiile prevazute la art 123 lit a, b din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe
care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare
subcontractant in parte ca :
- nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167; si ca
- îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;
Subcontractanţii pe a căror capacităţi NU se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate
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informaţiile prevazute la art 123 lit a din Legea 98/2016.
Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca :
- nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167;
2.  Autoritatea  contractanta  solicita  ofertantului  sa  precizeze  în  oferta  partea/partile  din  contract  pe  care  urmeaza  sa  le
subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu art 71 alin 2 din Directiva 24/2016 si cu
art.55 din Legea 98/2016 dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei..
3. Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale
ofertantului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de
depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele.
4.  Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei  situatii  de excludere prevazute la  art.  164,  165 si  167 în legatura cu
subcontractantii propusi.
5. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea
98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care
arezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.
6. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant în oferta, dar ia în
considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care
urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
Prezenta  sectiune se  completeaza  cu  informatiile  mentionate  la  SECTIUNEA I  INSTRUCTIUNI  PENTRU OFERTANTI  ,  cap.15.
MENTIUNI  GENERALE PRIVIND SUBCONTRACTAREA,  din  Documentatia  de  atribuire  -  Se  va  prezenta  DUAE pentru  fiecare
subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul
de subcontractare urmeaza a fi  prezentate la solicitarea autoritatii  contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I  in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
3.) Loturile: 1
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca a realizat/prestat în ultimii 3 ani, la
nivelul a maxim 3 contracte, servicii similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii  si scopului cu cele ce fac obiectul
contractului care se atribuie prin prezenta procedura, a caror valoare cumulata sa fie mai mare sau cel putin egala cu: - 297.840,00
fara TVA pentru lotul I; - 297.840,00 lei fara TVA pentru lotul II.
 
Experienta similara va putea  fi indeplinita :
1.   Se vor prezenta certificari/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie partiala sau la
terminarea prestarii serviciilor, din care sa reiasa prestarea unor servicii similare obiectulului contractului, a caror valoare cumulata sa
fie mai mare sau cel putin egala cu 297.840,00 lei fara TVA pentru lotul I, respectiv 297.840,00 lei fara TVA pentru lotul II.
2.   perioada de referinta - respectiv ultimii 3  ani  va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul
de participare  (publicat  la  initierea  procedurii)  ca  fiind termenul  limita  de  depunere  a  Ofertei.  In  cazul  in  care  autoritatea
contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp
aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii serviciilor
prezentate ca si  experienta similara în intervalul de timp nou rezultat.
3.   Prin sintagma de servicii „realizate” se intelege servicii realizate de Ofertant si receptionate de beneficiarul serviciilor, în limitele
acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul serviciilor si pentru care au fost emise certificate de buna executie. Intra in
categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea serviciilor sau procesele-verbale
de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru partiala daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau
documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei
similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:
1.   obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei
privind experienta similara beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,
2.   perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul
3.   locul prestarii serviciilor  şi  sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au
fost duse la bun sfârşit; - Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea
de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie.
Nota 1: In cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractanta, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea
respectivelor lucrări în perioada de referinţă, va lua calcul toată valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având
în vedere că acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se mai elimina din
calcul, în mod artificial, valori/cantităţi aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul urmărit.
Nota 2:  Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca
Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna
decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. ( exemplu:; decembrie 2016; decembrie  2017 : 1 EUR = 4,644 RON,
decembrie 2018: 1 EUR = 4.6531 ron. Pentru anul 2019 se va folosi urmatorul curs  august 4.7321 ron.
Nota 3 Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii
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publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a
anilor in care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 1
4.) Loturile: 1
Proportia de subcontractare
Proportia de subcontractare
Mentiuni generale privind Subcontractarea :
1. În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include:
- informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată
- va avea anexat acordul de subcontractare.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate
informaţiile prevazute la art 123 lit a, b din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe
care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare
subcontractant in parte ca :
- nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167; si ca
- îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;
Subcontractanţii pe a căror capacităţi NU se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate
informaţiile prevazute la art 123 lit a din Legea 98/2016.
Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca :
- nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167;
2.  Autoritatea  contractanta  solicita  ofertantului  sa  precizeze  în  oferta  partea/partile  din  contract  pe  care  urmeaza  sa  le
subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu art 71 alin 2 din Directiva 24/2016 si cu
art.55 din Legea 98/2016 dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei..
3. Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale
ofertantului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de
depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele.
4.  Autoritatea  contractanta  va  verifica  inexistenta  unei  situatii  de  excludere  prevazute  la  art.  164,  165  si  167  în  legatura
cusubcontractantii propusi.
5. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea
98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care
arezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.
6. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant în oferta, dar ia în
considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care
urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
Prezenta  sectiune se  completeaza  cu  informatiile  mentionate  la  SECTIUNEA I  INSTRUCTIUNI  PENTRU OFERTANTI  ,  cap.15.
MENTIUNI  GENERALE PRIVIND SUBCONTRACTAREA,  din  Documentatia  de atribuire.  -  Se va prezenta DUAE pentru fiecare
subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul
de subcontractare urmeaza a fi  prezentate la solicitarea autoritatii  contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I  in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

 

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: 27.11.2019 15:00

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

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 27.03.2020
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2019; 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
-

 
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: 
in termen de 5 zile,  incepand cu ziua urmatoare luarii  la cunostinta despre actul  autoritatii  contractante considerat nelegal
(Legea101/2016).

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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2019
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