
Acord-cadru Servicii de service auto (intretinere auto,
reparatii auto)

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi 
Cod de identificare fiscala: 9899076; Adresa: Strada: Vasile Lupu, nr. 57A; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 700309;
Tara: Romania; Persoana de contact: Marian Matei; Telefon: +40 232474800; Fax: +40 232240088; E-mail: dasiasi@iasi.rdsmail.ro; Adresa
internet: (URL) www.dasiasi.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
Protectie sociala

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Acord-cadru Servicii de service auto (intretinere auto, reparatii auto)
Numar referinta: 9899076_2021_PAAPD1177164

 
II.1.2) Cod CPV principal
50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)

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

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Autoritatea contractantă îsi propune prin intermediul prezentei proceduri să achizitioneze prestarea de “Servicii de service
auto (întreținere auto, reparații auto)”, pentru urmatoarele loturi:  LOT 1:  Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și climatizare
pentru autovehicule din categoria M1 - vehicule din categoria M, având cel mult 8 locuri așezate în plus față de locul așezat al
conducătorului auto – centre copii, centre adulți cu dizabilități și aparat propriu; LOT 2: Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și
climatizare pentru autovehicule din categoria M2 - vehicule din categoria M, având mai mult de 8 locuri așezate în plus față de locul
așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care nu depășește 5 tone – centre copii și centre adulți cu dizabilități; LOT 3:
Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și climatizare pentru autovehicule din categoria N1 – vehicule din categoría N având o
masă maximă care nu depășește 3,5 tone – centre copii și centre adulți cu dizabilități; LOT 4: Reparații de tinichigerie și vopsitorie
pentru autovehiculele din categoriile M1, M2 și N1 – centre copii, centre adulți cu dizabilități și aparat propriu.
Acestea se vor presta cu caracteristicile şi în condiţiile solicitate în Caietul de sarcini. Plata se va face prin OP in termen de 30 zile
calendaristice de la data inregistrarii facturi de catre beneficiar la sediul Autoritatii Contractante si prin exceptie, in termen de maxim
60 de zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea 72/2013 actualizata.
Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 6 zile
înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de
clarificări în legatură cu documentatia de atribuire conform obligației prevăzute la art.160 alin.2 din Legea nr.98/2016, cu 4 zile
înainte de data limită de depunere a ofertelor.
VALOAREA ESTIMATA ACORD-CADRU:
LOT 1: minim 2.010,00 lei si maxim 206.180,00 lei
LOT 2: minim 1.540,00  lei si maxim 146.290,00 lei
LOT 3: minim 1.340,00  lei si maxim 20.700,00 lei
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LOT 4: minim 1.500,00  lei si maxim 216.700,00 lei
Valoarea estimată fără TVA acord cadru: minim 6.390,00  lei si maxim 589.870,00  lei
VALOAREA ESTIMATA CONTRACT SUBSECVENT:
LOT 1: minim 2.010,00 lei si maxim 49.690,00 lei
LOT 2: minim 1.540.00  lei si maxim 31.650,00 lei
LOT 3: minim 1.340,00  lei si maxim 5.200,00 lei
LOT 4: minim 1.500,00  lei si maxim 34.000,00 lei
Valoarea estimata fara TVA contract subsecvent: minim 6.390,00  lei si maxim 120.540,00  lei.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Intervalul intre : 6390 si 589870; 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: 4

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și climatizare pentru autovehicule din categoria M1 - vehicule din categoria M, având
cel mult 8 locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto – centre copii, centre adulți cu dizabilități și aparat
propriu

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediul prestatoruluisediul prestatorului

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caiet de sarcini.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 49.690 lei.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 60%
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: Adaosul comercial aplicat la piesele achizitionate (P2)
Descriere: Adaosul comercial nu poate fi 0 %.  Minim este 0,1 % si maxim 15 %.
Ofertele care au procentul sub adaosul comercial minim estimat nu se puncteaza, iar cele care au procentul peste maxim estimat,
vor fi declarate neconforme.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a)   Pentru cel mai scazut dintre adaosurile comerciale aplicate la piesele achizitionate se acorda 30 puncte
b)   Pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) se acorda punctaj astfel: P2n = 30 puncte x (adaosul comercial cel mai mic) / (adaosul
comercial ofertat)

 
Denumire factor evaluare: Timpul de imobilizare in reparatie (P3)
Descriere: Timpul de imobilizare in reparatie.
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Ofertele care au timpii de imobilizare in reparatie sub numarul de ore minime estimate nu se puncteaza, iar cele care au timpii de
imobilizare in reparatie peste numarul de ore maxim estimat, vor fi declarate neconforme.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a)   Pentru cel mai scazut dintre timpul de imobilizare in reparatie se acorda 10 puncte
b)   Pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) se acorda punctaj astfel: P3n = 10 puncte x (timpul de imobilizare in reparatie cel mai
mic) / (timpul de imobilizare in reparatie ofertat)

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 2010 si 206180; 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.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 Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și climatizare pentru autovehicule din categoria M2 - vehicule din categoria M, având
mai mult de 8 locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care nu depășește 5 tone –
centre copii și centre adulți cu dizab

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediul prestatoruluisediul prestatorului

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caiet de sarcini.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 31.650,00 lei.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 60%
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: Adaosul comercial aplicat la piesele achizitionate (P2)
Descriere: Adaosul comercial aplicat la piesele achizitionate.
Adaosul comercial nu poate fi 0 %.  Minim este 0,1 % si maxim 15 %. Ofertele care au procentul sub adaosul comercial minim
estimat nu se puncteaza, iar cele care au procentul peste maxim estimat, vor fi declarate neconforme.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a)   Pentru cel mai scazut dintre adaosurile comerciale aplicate la piesele achizitionate se acorda 30 puncte
b)   Pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) se acorda punctaj astfel: P2n = 30 puncte x (adaosul comercial cel mai mic) / (adaosul
comercial ofertat)

 
Denumire factor evaluare: Timpul de imobilizare in reparatie (P3)
Descriere: Timpul de imobilizare in reparatie.
Ofertele care au timpii de imobilizare in reparatie sub numarul de ore minime estimate nu se puncteaza, iar cele care au timpii de
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imobilizare in reparatie peste numarul de ore maxim estimat, vor fi declarate neconforme.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a)   Pentru cel mai scazut dintre timpul de imobilizare in reparatie se acorda 10 puncte
b)   Pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) se acorda punctaj astfel: P3n = 10 puncte x (timpul de imobilizare in reparatie cel mai
mic) / (timpul de imobilizare in reparatie ofertat)

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 1540 si 146290; 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.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 
3 Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și climatizare pentru autovehicule din categoria N1 – vehicule din categoría N având o
masă maximă care nu depășește 3,5 tone – centre copii și centre adulți cu dizabilități

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediul prestatoruluisediul prestatorului

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caiet de sarcini.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 5.200,00 lei.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 60%
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: Adaosul comercial aplicat la piesele achizitionate (P2)
Descriere: Adaosul comercial aplicat la piesele achizitionate.
Adaosul comercial nu poate fi 0 %.  Minim este 0,1 % si maxim 15 %. Ofertele care au procentul sub adaosul comercial minim
estimat nu se puncteaza, iar cele care au procentul peste maxim estimat, vor fi declarate neconforme.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a)   Pentru cel mai scazut dintre adaosurile comerciale aplicate la piesele achizitionate se acorda 30 puncte
b)   Pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) se acorda punctaj astfel:  P2n = 30 puncte x (adaosul comercial cel mai mic) / (adaosul
comercial ofertat)

 
Denumire factor evaluare: Timpul de imobilizare in reparatie (P3)
Descriere: Timpul de imobilizare in reparatie.
Ofertele care au timpii de imobilizare in reparatie sub numarul de ore minime estimate nu se puncteaza, iar cele care au timpii de
imobilizare in reparatie peste numarul de ore maxim estimat, vor fi declarate neconforme.
Pondere: 10%
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Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a)   Pentru cel mai scazut dintre timpul de imobilizare in reparatie se acorda 10 puncte
b)   Pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) se acorda punctaj astfel: P3n = 10 puncte x (timpul de imobilizare in reparatie cel mai
mic) / (timpul de imobilizare in reparatie ofertat)

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 1340 si 20700; 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.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 
4 Reparații de tinichigerie și vopsitorie pentru autovehiculele din categoriile M1, M2 și N1 – centre copii, centre adulți cu dizabilități
și aparat propriu

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
Sediul prestatoruluiSediul prestatorului

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caiet de sarcini.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 34.000,00 lei.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 60%
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: Adaosul comercial aplicat la piesele achizitionate (P2)
Descriere: Adaosul comercial aplicat la piesele achizitionate.
Adaosul comercial nu poate fi 0 %.  Minim este 0,1 % si maxim 15 %. Ofertele care au procentul sub adaosul comercial minim
estimat nu se puncteaza, iar cele care au procentul peste maxim estimat, vor fi declarate neconforme.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a)   Pentru cel mai scazut dintre adaosurile comerciale aplicate la piesele achizitionate se acorda 30 puncte
b)   Pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) se acorda punctaj astfel: P2n = 30 puncte x (adaosul comercial cel mai mic) / (adaosul
comercial ofertat)

 
Denumire factor evaluare: Timpul de imobilizare in reparatie (P3)
Descriere: Timpul de imobilizare in reparatie.
Ofertele care au timpii de imobilizare in reparatie sub numarul de ore minime estimate nu se puncteaza, iar cele care au timpii de
imobilizare in reparatie peste numarul de ore maxim estimat, vor fi declarate neconforme.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a)   Pentru cel mai scazut dintre timpul de imobilizare in reparatie se acorda 10 puncte
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b)   Pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) se acorda punctaj astfel: P3n = 10 puncte x (timpul de imobilizare in reparatie cel mai
mic) / (timpul de imobilizare in reparatie ofertat)

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 1500 si 216700; 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.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: 
Cerinte referitoare la motivele de excludere:
Op ec participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la
art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.Modalitatea de indeplinire: Op ec participant (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator,
subcontractant) are obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a
îndeplinirii  cerintelor  de  capacitate  (se  va  consulta  Ghidul  de  utilizare  DUAE  elaborat  de  ANAP  disponibil  la  adresa
www.anap.gov.ro). Ofertanții odată cu depunerea DUAE vor prezenta și angajamentul terțului/terților susținător/ susținători, acordul
de asociere și/sau acordul de subcontractare, dacă este cazul.
Cerinta nr. 1: Op ec (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) 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 se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164, alin. (1) din
Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale. Autoritatea Contractanta are dreptul, conform
prevederilor art. 166, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, în situatii exceptionale, si pentru motive imperative de interes general, precum
sanatatea publica sau protectia mediului, sa nu excluda un Op Ec aflat în situatiile de mai sus. Documente justificative: cazierul
judiciar al op ec 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.
Cerinta nr. 2: Op ec (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla în niciuna
dintre situatiile mentionate la art. 165, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata
impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale. Motivele de excludere pentru încalcarea obligatiilor privind plata taxelor,
impozitelor si a contributiilor la bugetul de stat (metionate la art. 165, alin (1) si alin (2) din Legea nr. 98/2016) se aplica Op Ec
pentru care s-a stabilit  aceasta încalcare prin hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter  definitiv  si
obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiintat sau pentru care Autoritatea
Contractanta poate demonstra prin mijloace adecvate situatia de încalcare a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat. Op ec nu este exclus din procedura, daca a facut plata acestor obligatii sau a stins
obligatiile prin alte modalitati de stingere ori beneficiaza de esalonare la plata sau alte facilitati de stingere a acestor obligatii, în
conditiile specificate la art. 165, alin. (1-3) din Legea nr. 98/2016, înainte ca Autoritatea Contractanta sa formuleze decizia de
excludere. Documente justificative:
- Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata pentru sediul social declarat in Certificatul
Constatator emis de ONRC  la bugetul consolidat (buget de stat si bugetul local) din sa rezulte ca operatorul economic nu are
datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.
- 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.
Cerinta nr. 3: Op ec (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla în niciuna
dintre situatiile mentionate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de
insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.
3.1 Motive de excludere privind insolventa / lichidarea
Op Economici împotriva carora au fost deschise proceduri de insolventa nu vor fi exclusi din procedura de atribuire daca Autoritatea
Contractanta, în baza documentelor/informatiilor transmise de catre Op Economic, poate determina ca acesta are capacitatea de a
îndeplini obligatiile contractuale, în conditiile în care Op Ec se afla fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare si fezabile
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pentru continuarea sustenabila a activitatii curente, fie în faza de reorganizare judiciara, cu respectarea integrala a graficului de
implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
3.2 Motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave
Un Op Economic care participa la procedura nu trebuie sa se afle în situatii pentru care exista probabilitatea sa fie generatoare de
conflict de interese. Pe parcursul derularii procedurii de atribuire, Autoritatea Contractanta ia toate masurile necesare pentru a
preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, în scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului
egal pentru toti Op Economici.
Conform art. 167, alin. 1, litera e) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea Contractanta exclude din procedura de atribuire orice Op
Economic, atunci când o situatie de conflict de interese nu poate fi remediata în mod efectiv prin alte masuri mai putin severe.
Cerinta nr. 4: neincadrarea in prevederile art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Conform art. 60 din Legea nr.
98/2016, o situatie de conflict de interese reprezinta orice situatie în care personalul Autoritatii Contractante sau cel al furnizorului
de servicii auxiliare achizitiei implicat în derularea procedurii de atribuire sau care poate influenta rezultatul acesteia au, în mod
direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite
impartialitatea sau independenta lor în contextul procedurii de atribuire.
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul 9-  "Declaratie privind
conflictul de interese", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul 9 va fi transmis in mod obligatoriu
impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP. Prin abatere profesionala grava se întelege orice abatere care afecteaza reputatia
profesionala a Op Ec, cum ar fi încalcari ale regulilor de concurenta de tip cartel în scopul trucarii licitatiilor sau încalcarii de drepturi
de proprietate intelectuala, savârsite cu intentie sau din culpa grava, demonstrabile cu mijloace adecvate de proba, cum ar fi o
decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative.
Persoane cu functie de decizie din cadrul D.G.A.S.P.C. Iasi: Director General Florin Ion, Director General Adjunct Ticu Ioan, Director
General Adjunct Karacsony Niculina, Director Executiv Cristina Ungurean, Director ExecutivȘerbescu Marian, Consilier Juridic Serviciu
Achiziții Publice, Tehnic și Patrimoniu Hura Cezar Mihai, Sef Serviciu Juridic si Contencios Iuga Dana, Consilier Juridic Serviciul Juridic
si  Contencios  Rusu  Claudia,  Sef  Serviciu  Achiziții  Publice,  Tehnic  și  Patrimoniu  Matei  Marian,  Sef  Serviciu  Administrativ  si
Aprovizionare Silviu-Lucian Sili-Cujbă , comisia de evaluare.
Atenționări speciale:
 1. Nedepunerea documentului DUAE odată cu oferta de către ofertanți/asociați/terți susținători/subcontractanți, atrage respingerea
acesteia ca inacceptabilă (art.137, alin.(2) din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare).
2. Se vor depune odată cu documentul DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului din care rezultă modul efectiv
în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.
3.Potrivit art.193 alin.2, în cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi
financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea
unui terţ, DUAE-ul, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a
căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul.  DUAE prezentat de terţul/terţii  susţinător (i)  va include toate informaţiile
menţionate conform art.193 alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru susţinerea
acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.
4. Nesemnarea ofertei si a documentelor care o insotesc cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat
de un furnizor de servicii de certificare acreditat duce la RESPINGEREA OFERTEI ca inacceptabila (art.137, alin.(2), lit.j,  din HG
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare).
 
Nota -  prevederi art.168, alin 1-3 din/Legea 98/2016
 Autoritatea contractantă accepta ca fiind suficient şi  relevant pentru demonstrarea faptului  că ofertantul/candidatul  nu se
încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere,
în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente
echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. Evaluarea ofertelor se va face tinand cont de prevederile alin 2 si 3 al
art 168 din Legea 98/2016.
Orice operator economic participant la procedură, indiferent dacă este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant
sau terț  susținător,  trebuie să demonstreze capacitatea de exercitare a activității  sale profesionale.  În acest  sens 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,  dovedind  înscrierea  în  obiectul  sau  de  activitate  a  activității/activităților
supusă/supuse prezentei proceduri de achiziție și desfășurarea autorizată a acestora în conformitate cu dispozițiile art. 15 din legea
nr. 359/2004.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa initial documentul DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de
atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea
documentului DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în
țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorități contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN
autorizat din certificatul constatator emis de ONRC (conform art. 15 din Legea 359/2004). Informațiile trebuie să fie reale/actuale la
momentul prezentarii. Prezentarea oricăror documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare sau apartenență din punct
de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate
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sub forma unei traduceri autorizate. În cazul în care, din orice motive, documentele justificative solicitate nu sunt în limba română,
operatorii economici trebuie să prezinte, versiunea tradusă a respectivelor documente în limba română. În aplicarea art. 197 din
Legea 98/2016, atunci când, la completarea documentului DUAE, operatorul economic precizează că documentele justificative
pentru afirmațiile și informațiile
incluse în declarația pe proprie răspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile în format electronic și indică URL-ul și codul de acces
la informații, acesta nu trebuie să mai transmită, la solicitarea expresă a autorității contractante, documentele suport, ci doar să
confirme autorității contractante că informațiile sunt disponibile pentru a fi accesate și transferate de la adresa URL menționată de
operator și incluse în arhiva electronică constituită la nivel de autoritate contractantă.
Precizări:
- în cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie să depună documentele necesare pentru demonstrarea
faptului că este autorizat să desfășoare partea sa din contract;
- cerința se aplică și pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul
documentului DUAE distinct;
- informațiile prezentate în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării lor.
- depunerea/prezentarea documentelor solicitate în cadrul acestei secțiuni se poate face în oricare din formele: original/copie
legalizată/copie lizibila cu mențiunea „conform 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
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Informatii privind Experienta similara: 
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat.Ofertantul va face dovada experienței similare, în
conformitatea cu prevederile art. 179, lit. a), din Legea nr. 98/2016, astfel: Operatorii economici (ofertant individual sau asociere de
operatori economici) trebuie să dovedească că, în ultimii 3 ani, a prestat și dus la bun sfârșit, în temeiul prevederilor art.11 alin. (3)
din Instrucțiunea ANAP 2/2017, servicii similare din punct de vedere al complexității și/sau utilității cu cele care formează obiectul
procedurii de atribuire în valoare cumulată de minim: 49.690,00 lei pentru Lotul 1; 31.650 lei pentru Lotul 2; 5.200,00 lei pentru Lotul
3; 34.000,00 lei pentru Lotul 4.  Ultimii 3 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzătoare a
Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). În cazul in care autoritatea contractanta este nevoită indiferent de motive, să procedeze la
decalarea termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioara a perioadei de 3 ani
se extinde cu perioada de timp aferenta decalării, urmând a fi considerata îndeplinita cerința pentru toți operatorii care au prezentat
dovada finalizării contractului de experiență similara în intervalul de timp nou rezultat. Prin servicii similare se înțeleg servicii de
service auto (întreținere auto, reparații auto)
Notă: - În cazul în care un contract de achiziție publică încheiat de o autoritate contractantă - instituție publică a fost subcontractat,
beneficiarul la care fac referire cerințele de mai sus, este autoritatea contractantă - instituția publică și nu operatorul economic care
având calitatea de executant în contractul de achiziție publică a subcontractat lucrarea unei părți din acesta. Astfel, documentele
reprezentând certificări de bună execuție vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractantă-instituție publică, aceasta fiind
beneficiarul lucrărilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de contractantul inițial. Rațiunea acestei mențiuni
are la bază prevederile art. 218 alin 4 din Legea 98/2016.
- În vederea îndeplinirii cerinței de calificare se vor depune documente emise sau contrasemnate de către beneficiar. Documentele
trebuie să fie datate, semnate în clar și fără prescurtări, din care să reiasă denumirea părților, denumirea contractului, obiect,
valoare,perioada de derulare a contractului, procent îndeplinit etc..
- Pentru calculul prețului contractului exprimat în altă monedă decât Lei se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca
Națională a României, pentru anii în care au fost încheiate contractele respective, disponibil pe adresa www.bnr.ro.
Notă: Potrivit art.185 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care mai mulți operatori
economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și  profesională se
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceștia vor răspunde în mod solidar pentru
executarea contractului de achiziție publică. - Ca dovadă preliminară ofertantul trebuie să completeze în documentul DUAE, Criterii
de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, rubrica "Pentru contractele de achiziție de servicii: prestarea de servicii
de tipul specificat". În câmpul „descriere” al fiecărui contract prezentat ca experiență similară, ofertantul va completa cel puțin
următoarele informații: datele de identificare și obiectul contractului, caracteristicile serviciilor, informațiile deținute de ofertant
pentru demonstrarea prestarii în mod corespunzător a serviciilor și pe care le poate prezenta autorității contractante la solicitarea
expresă a acesteia. Ofertantul trebuie să nominalizeze documentul/documentele așa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi
în evidențele sale. În câmpul „valoare” ofertantul va introduce valoarea contractului prezentat ca experiență similară exprimată în lei
fără TVA, iar în câmpul "moneda", moneda va fi lei. De asemenea va introduce data de început și data de sfârșit a serviciului
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prezentate ca experiență similară. Ofertantul va introduce în câmpul „Beneficiari” denumirea beneficiarului lucrărilor prestate,
numele și coordonatele de contact ale beneficiarul nominalizat care a realizat acceptarea serviciilor ca fiind prestate corespunzător
și rolul operatorului economic ofertant în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, subcontractant sau membru al
unei asocieri de operatori economici care au prestat serviciile în cadrul contractului), așa cum este definit acest rol în contractul
nominalizat la câmpul „Descriere”. Prin servicii duse la bun sfârșit în cadrul perioadei de 3 ani calculată de la data limită de depunere
a  ofertelor  stabilită  conform anunțului  de  participare,  se  înțeleg  servicii  de  service  auto  (întreținere  auto,  reparații  auto).
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către
ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de
atribuire. Documentele prin care operatorul economic poate îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără a se
limita la, enumerarea nefiind cumulativă: (certificari/procese verbale de receptie/contracte/parti din contracte/alte documente care
indica valorile, datele si beneficiarii serviciilor prestate emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Din aceste documente trebuie să reiasă: beneficiarul, valoarea, cantitatea, perioada și locul execuției lucrărilor. În cazul în care
contractele invocate ca experiență similară conțin clauze de confidențialitate operatorul economic va prezenta paginile din contract
și anexele acestuia care conțin referințele privind: părțile contractante, obiectul contractului, durata contractului, prețul contractului
și valorile precum și semnăturile/ștampila părților. Operatorii economici nerezidenți vor prezenta copiile respective însoțite de
traducerea autorizată a acestora în limba română. În cazul în care un operatorul economic prezintă pentru îndeplinirea cerinței de
calificare contracte ce au fost executate într-o asociere, vor fi avute în vedere părțile/valorile prestate de operatorul economic. În
situația în care operatorul economic a executat lucrările în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experiență
similară pentru antreprenorul general, va prezenta documente prin care antreprenorul general confirmă respectivele lucrări, iar
beneficiarul final al contractului atestă faptul că operatorul a avut calitatea de subcontractant.
2.) Loturile: 1,2,3,4
Proportia de subcontractare
Ofertantul precizează părtii/părtilor din contract pe care operatorul economic intentionează să o/le subcontracteze.
Informații privind asociații (dacă este cazul)
În cazul participării la procedura cu ofertă comună, cerințele privind capacitatea tehnica și/sau profesională pot fi îndeplinite prin
luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerințele de calificare privind capacitatea de exercitare a
activității profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/părțile din contract pe care aceștia o
vor executa conform acordului de asociere. În sensul celor de mai sus, acordul de asociere va trebui să conțină cel puțin următoarele
informații:
- asociații sunt responsabili solidar de execuția integrala a contractului, la termen și în condițiile asumate prin acesta;
- nominalizarea liderului formal al asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora;
- comunicările dintre autoritatea contractantă și membrii asocierii cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire/execuția
contractului se vor face cu liderul asocierii;
- partea/părțile din contract care urmează să fie îndeplinită/îndeplinite de fiecare asociere în parte cu referire la activitățile ce revin
fiecărui membru al asocierii.
Capacitatea tehnică si profesională a ofertantului poate fi sustinută pentru îndeplinirea contractului de către unul sau mai multi terti,
în conditiile prevăzute de art.182 din Legea 98/2016.
In cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si profesionala invocând
sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator. La DUAE depus de ofertant se va atasa angajamentul
ferm al tertului sustinător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care tertul sustinător va asigura îndeplinirea angajamentului. -
Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale
subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant va include și
informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontract. Subcontractantul
pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informații referitoare la situațiile
de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Lg 98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din
perspectiva capacității pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci
acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul
loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii  cerințelor de calificare prin
subcontractanți prin prezentarea de documente justificative, la solicitarea autorității contractante. Autoritatea contractantă poate
respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre
motivele excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontract. Până la termenul
limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta DUAE completat în mod corespunzător de
fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, împreuna cu Acordul de asociere, în scopul de a face
dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior). Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică autoritatea
contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative în conformitate cu cerințele DUAE.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
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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: 10.03.2021 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: 10.06.2021
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2021; 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
              Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru cu maxim 2 operatori economici, situati pe locurile 1 si 2,
modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:
1.In cazul  in care ofertele clasate pe primul loc,  in clasamentul  intermediar,  au preturi  egale,  autoritatea contractanta va solicita
reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea departajarii ofertelor.
2.In cazul in care ofertele clasate pe al doilea loc, in clasamentul intermediar, au preturi egale,  autoritatea contractanta va solicita
reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea departajarii ofertelor.
3. In cazul in care in urma reofertarii, preturile ofertate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana
departajarea va fi posibila.
Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. In cazul in care noua propunere
financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii  autoritatii  contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta
clasamentul
celui clasat pe primul loc, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP.
4. În cazul în care, promitentul-furnizor clasat pe locul 1 refuză încheierea contractului subsecvent, nu constituie garantia de buna executie
in termenul precizat sau nu presteaza serviciile conform specificaţiilor tehnice la care s-a angajat, deși autoritatea contractantă a semnalat
motivele neconformităţii produselor furnizate, iar promitentul-furnizor nu a remediat problemele sesizate, autoritatea contractanta are
dreptul de a trece la urmatorul clasat în acordul cadru pentru încheierea viitoarelor contracte subsecvente, cu respectarea termenelor de
notificare prealabilă, respectiv 3 zile lucrătoare.
5. In cazul in care si promitentul-furnizor clasat pe locul 2 refuză încheierea contractului subsecvent, nu constituie garantia de buna
executie in termenul precizat sau nu presteaza serviciile conform specificaţiilor tehnice la care s-a angajat, acordul-cadru incheiat cu cei
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doi  operatori  promitenti,  va  fi  reziliat  anticipat,  urmand a  fi  emise  documente  constatatoare  privind  neindeplinirea  obligatiilor
contractuale de catre contractant/contractanti.
6.  Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati  si  de bugetul alocat,  cu operatorul clasat pe locul I.  Autoritatea
contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot si se va
incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.
7.Reguli  de  comunicare  si  transmitere  a  datelor :  A  se  vedea  Notif icarea  ANAP  nr.  247,  disponibi la  la  adresa
http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea- de transmitere a solicitarilor- de-clarificari-prin-intermediul-seap/ Pentru
comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitari de clarificari în legatura cu oferta prin utilizarea
facilitatilor  tehnice disponibile în SEAP;  operatorii  economici  vor transmite raspunsurile  la  solicitarile  de clarificari  si  eventualele
documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, în format electronic, semnate cu semnatura electronic extinsa;
comunicarea rezultatului procedurii va fi transmisa de SEAP si prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati de comunicare: fax sau
mail, cu specificatia confirmarii de îndata a faxului sau emailului primit si remiterea acestuia purtând numarul si data de înregistrare
apartinând ofertantului.
8. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP.

 
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: 
Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale
şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul Achizitii Publice Tehnic si Patrimoniu si Serviciul Juridic si Contencios din cadrul DGASPC Iasi 
Adresa: str. Vasile Lupu nr. 57 A; Localitatea: iasi; Cod postal: 700309; Tara: Romania; Telefon: +40 232474800; Fax: +40 232279654;
E-mail: dasiasi@iasi.rdsmail.ro; Adresa internet: (URL) www.dasiasi.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2021

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1082490/26.02.2021] Pagina 11
Generat la: 26.02.2021 08:08


	Anunt de initire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.4) Tipul autoritii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II: Obiect
	Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1) Titlu
	II.1.2) Cod CPV principal
	II.1.3) Tipul contractului 
	II.1.4) Descrierea succinta
	II.1.5) Valoarea totala estimate
	II.1.6) Informatii privind loturile

	Sectiunea II.2 Descriere
	1 Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și climatizare pentru autovehicule din categoria M1 - vehicule din categoria M, având cel mult 8 locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto – centre copii, centre adulți cu dizabilități și aparat propriu
	II.2.1) Titlu 
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.6 Valoarea estimata
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

	2 Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și climatizare pentru autovehicule din categoria M2 - vehicule din categoria M, având mai mult de 8 locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care nu depășește 5 tone – centre copii și centre adulți cu dizab
	II.2.1) Titlu 
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.6 Valoarea estimata
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

	3 Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și climatizare pentru autovehicule din categoria N1 – vehicule din categoría N având o masă maximă care nu depășește 3,5 tone – centre copii și centre adulți cu dizabilități
	II.2.1) Titlu 
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.6 Valoarea estimata
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

	4 Reparații de tinichigerie și vopsitorie pentru autovehiculele din categoriile M1, M2 și N1 – centre copii, centre adulți cu dizabilități și aparat propriu
	II.2.1) Titlu 
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.6 Valoarea estimata
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene



	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
	III.1.2) Situatia economica si financiara
	III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala


	Sectiunea IV: Procedura
	IV.1) Descriere
	IV.1.1) Tipul procedurii
	IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica

	IV.2) Informatii administrative
	IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
	IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
	IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
	IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor


	Sectiunea VI: Informatii complementare
	VI.1) Informatii privind periodicitatea
	VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
	VI.3) Informatii suplimentare
	VI.4) Proceduri de contestare
	VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
	VI.4.3) Procedura de contestare
	VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

	VI.5) Data expedierii prezentului anunt



