
Contract  achiziţie de servicii de proiectare privind
Corpul  de clădire 2  cu destinația, bucătărie, sală de

mese, depozit de alimente din cadrul Centrului de Servicii
Sociale ,,Bogdana”,  sat Bogdănești,  com.Horlești, județ
Iași  - Documentație tehnică de autorizare  a demolării/

desființării, alte taxe și avize.
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 232272122; Fax: +40 232240088; E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.com;
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
Contract  achiziţie de servicii de proiectare privind  Corpul  de clădire 2  cu destinația, bucătărie, sală de mese, depozit de alimente
din cadrul Centrului de Servicii Sociale ,,Bogdana”,  sat Bogdănești,  com.Horlești, județ Iași  - Documentație tehnică de autorizare  a
demolării/ desființării, alte taxe și avize.
Numar referinta: 16248/22.06.2020

 
II.1.2) Cod CPV principal
71300000-1 Servicii de inginerie (Rev.2)

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

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Contract  achiziţie de servicii de proiectare privind  Corpul  de clădire 2  cu destinația, bucătărie, sală de mese, depozit de
alimente din cadrul Centrului de Servicii Sociale ,,Bogdana”,  sat Bogdănești,  com.Horlești, județ Iași  - Documentație tehnică de
autorizare  a demolării/ desființării, alte taxe și avize,  conform cerinţelor caietului de sarcini anexat.
    Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in fisa de date a achizitiei – Sectiunea I.1), respectiv
numarul  de zile  pana la  care  se  pot  solicita  clarificari  inainte  de data  limita  de depunere a  ofertelor/candidaturilor:  6  zile.
Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Lista, clarificari,
notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet
tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 4-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
  Valoarea estimată a contractului de achizitie publică este de 10.084,04 lei fără TVA.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
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Valoarea fara TVA: 10084,04; 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: 71300000-1 Servicii de inginerie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediul Centrului de Servicii Sociale ,,Bogdana”, sat Bogdănești,  com.Horlești, județ Iașisediul Centrului de Servicii Sociale ,,Bogdana”,
sat Bogdănești,  com.Horlești, județ Iași

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de proiectare privind  Corpul  de clădire 2  cu destinația, bucătărie, sală de mese, depozit de alimente din cadrul Centrului de
Servicii Sociale ,,Bogdana”,  sat Bogdănești,  com.Horlești, județ Iași  - Documentație tehnică de autorizare  a demolării/ desființării,
alte taxe și avize. conform cerinţelor caietului de sarcini anexat .

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Cerinte referitoare la motivele de excludere:
Op economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca în situatiile
prevazute  la  art.  164,  165  si  167  din  Legea  98/2016.Op  economic  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).Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor  asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire,
conf art. 196 din Legea 98/2016.
Cerinta 1: Op economic (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  98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale. Autoritatea Contractanta are dreptul, conf prev
art. 166, alin. (1) din Legea  98/2016, în situatii exceptionale, si pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea
publica sau protectia mediului, sa nu excluda un Op Economic aflat în situatiile de mai sus. Docum justificative: cazierul judiciar al o
ec si al membrilor org de administrare, de cond sau de supraveghere al respectivului op 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, ori alte docum echivalente emise de autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini.
Cerinta  2: Op economic (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  98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata
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impozitelor sau a contributiilor la asig sociale. Motivele de excludere pentru încalcarea oblig privind plata taxelor, impozitelor si a
contributiilor la bugetul de stat (metionate la art. 165, alin (1) si alin (2) din Legea  98/2016) se aplica Op Economici 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 economic 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. (3) din Legea  98/2016, înainte ca Autoritatea Contractanta sa formuleze decizia de excludere.Prin exceptie de la disp
art. 165 alin. (1) si (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si
contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 lei. Doc justif: Certificate de atestare fiscala
pentru pers juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat (buget de stat si bugetul local ptr sediul social  si punctele de
lucru din certif ONRC) din care sa rezulte ca op economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor
datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea 98/2016 , sau, în cazul ofertantilor straini, docum echivalente
emise în tara de rezidenta.Dupa caz, docum prin care se demonstreaza faptul ca op economic poate beneficia de derogarile
prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016.
Cerinta  3: Op economic (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  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 docum/inf transmise de catre Op Economic,  poate determina ca acesta are capacitatea de a îndeplini
obligatiile contractuale, în conditiile în care Opl Economic se afla fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare si fezabile
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.
Conf art. 167, alin. 1, litera e) din Legea  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.
Situatiile pentru care care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese includ, dar fara a se limita la:
a. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a:
i. persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al Ofertantului, al Tertilor Sustinatori sau al
Subcontr propusi sau
ii. persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanti, Terti
Sustinatori sau Subcontractantilor propusi;
b. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al
doilea, inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre
Ofertanti, Terti Sustinatori ori Subcontractantilor propusi;
c. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane despre care se constata ca sau cu privire la care exista
indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alta natura,
sau ca se afla intr-o alta situatie de natura sa îi afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;d. atunci
când Operatorul  Economic participant  la  procedura are:i.  drept  membri  în  cadrul  consiliului  de administratie/organului  de
conducere sau de supervizare ori  ii.  drept actionari  sau asociati  care exercita drepturi  aferente unor actiuni  care,  cumulate,
reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau îi confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea
generala, persoane care sunt: sot/sotie, ruda sau afin pâna la gr al doilea, inclusiv, ori care se afla în relatii comerciale cu persoane cu
functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante implicat în procedura de atribuire;e. atunci când Ofertantul a nominalizat, printre
principalele persoane desemnate pentru executarea Contractului, persoane care: i. sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al
doilea, inclusiv,ii. se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Autorita?ii Contractante sau al furnizorului de
servicii de achizitie. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontr/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Form 9 "Declaratie privind
conflictul de interese", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Form 9 va fi transmis obligatoriu impreuna cu
DUAE, prin intermediul SEAP.Prin abatere profesionala grava se întelege orice abatere care afecteaza reputatia profesionala a
Operatorului Economic, 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 adm. Pers functie de decizie din  D.G.A.S.P.C. Iasi: Dir. General Florin
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Ion, Dir. General Ad.Ticu Ioan, Dir.General Adj. Karacsony Niculina, Dir. Executiv Olar Nicoleta Alina, Consilier Juridic  Serv. Achiziții
Publice, Tehnic și Patrimoniu Hura Cezar Mihai, Sef Serv. Juridic si Contencios Iuga Dana, ConsiJ r Serv. Juridic si Contencios Rusu
Claudia, Sef Serv. Achiziții Publice, Tehnic și Patrimoniu Matei Marian, Sef  serv. Adm Aprov Silviu Sili-Cujba,com evaluare
Înscrierea în registrul comertului
 Orice Operator Economic participant la procedura, indiferent daca este Ofertant individual, membru al unei asocieri, Subcontractant
sau Tert Sustinator, trebuie sa demonstreze capacitatea de exercitare a activitatii sale profesionale, prin înscrierea în registrul
comertului sau, in cazul persoanelor juridice straine, într-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante din statul
membru în care este stabilit.
Modalitate de indeplinire
Ca dovada preliminara pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime, Operatorul Economic trebuie sa utilizeze Partea IV: Criterii
de selectie, Sectiunea A: Capacitatea de a corespunde cerintelor în DUAE, rubrica inscrierea in registrul comertului.
La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si în aplicarea prevederilor art. 196 si urmatoarele din Legea 98/2016, în orice
moment pe durata evaluarii Ofertelor dar nu mai târziu de comunicarea rezultatului procedurii, Ofertantul (Operator Economic
individual sau membru al asocierii)  si  orice alt Operator Economic implicat în procedura trebuie sa fie în masura sa prezinte
documente care sa:
1. probeze toate afirmatiile incluse în DUAE la rubrica/rubricile solicitate;
2. sa demonstreze ca:
a. Operatorul Economic este legal constituit în tara sa de origine si ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii,
b. desfasoara în mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv:
i. exista corespondenta între obiectul principal al Contractului si activitatea economica înscrisa în documentul de constituire al
Operatorului Economic;
ii. exista corespondenta între activitatea asociata rolului Operatorului Economic în procedura si activitatea economica înscrisa în
documentul de constituire al acestuia pentru
Subcontractant si/sau Tert Sustinator
Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse în DUAE referitoare la capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se limita
la:
1. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati
competente din tara în care Operatorul Economic este stabilit;
2. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, în conformitate cu legislatia tarii în care este stabilit, daca este cazul.
Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTORA.
În cazul în care, din orice motive, documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii specificata în Documentatia de
atribuire, operatorii economici trebuie sa prezinte, ca urmare a solicitarii exprese a Autoritatii Contractante versiunea tradusa a
respectivelor documente în limba procedurii asa cum este aceasta specificata în Documentatia de atribuire.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul  ofertantilor straini,  documente
echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati
pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art.196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice. Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTORA

 
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 servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Informatii privind Experienta similara: 
Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca a prestat în mod corespunzator servicii
similare celor ce fac obiectul procedurii de atribuire, in ultimii 3(trei) ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, in valoare cumulata de minim : 10.084,04 lei fără TVA, la nivelul
unuia sau mai multor contracte similare.
Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege servicii de elaborare/actualizare/ revizuire de documentatii tehnice aferente
unei faze de proiectare conform legislatiei specifice incidente (studiu de fezabilitate/ Documentatie de Avizare a Lucrarilor de
interventie/Proiecte tehnice, s.a.) pentru cladiri civile (noi si/sau existente).
Pentru scopul prezentei proceduri:
1. perioada de referință, respectiv ultimii 3 ani, va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de
participare simplificat (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare
existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei.
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2. servicii similare prestate în mod corespunzător - înseamnă servicii realizate de Ofertant și acceptate de beneficiarul serviciilor, în
limitele acordului/ contractului dintre Ofertant și beneficiarul serviciilor nominalizat de către Ofertant în DUAE.
Tert/terti sustinator/sustinatori Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 - 184
din Legea nr.98/2016. În cazul în care Ofertantul utilizează capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime,
Terțul Susținător trebuie să:
1. îndeplinească cerința minimă referitoare la experienta similara în mod corespunzător";
2. să nu se afle în una din situațiile descrise în Fișa de Date a Achiziției ca reprezentând motiv de excludere;
3. să fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul
comerțului, în țara în care este stabilit.
Asociere Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual
ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de
atribuire, in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care mai multi operatori economici
participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, precum si cea privind
situatia economica si financiara, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea
contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. - Operatorul
economic va completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Docum solicitate in ved sustinerii cerintei (certificari/procese verbale de receptie/contracte/parti din contracte/alte docum care
indica valorile,  datele si  beneficiarii  serviciilor  prestate emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul
beneficiar) vor fi incarcate în SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante numai de
ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), dupa finalizarea eval ofertelor, conf art.
196 alin (2) Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: obiectul contractului invocat drept experienta
similara, valoarea, data inceperii si finalizarii contractului, beneficiarul.
Pt terti - În cazul în care un Op Economic Ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pt a dem îndepl cerinței
minime, atunci acesta trebuie:1.să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei
următoarele:
a.Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor ref la capacitatea tehnică și/sau
profesională,  în funcție de relația dintre op economic ofertant și  entitatea ce acordă susținerea precum și  caracteristicile și
modalitatea de acordare a suportului, poate include, dar nu se limitează la:
 i.o enumerare și descriere a capacităților pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția Op Economic Ofertant, prin raportare la
cerința min comunicată în FDA și cu ref la anexa/anexele angajamentului ferm;ii.modalitatea efectivă în care entitatea pe ale cărei
capacități se bazează Op Economic (Terțul Susținător) asig Autorității Contractante îndepl oblig asumate prin angajament în situația
în care Op Economic Ofertant căruia îi acordă susținere devine Contractant și întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului
(în situația în care capacitățile incluse în angajamentul ferm vizează resurse netransferabile);iii.anexa/anexele ce prezintă modul
efectiv prin care entitatea pe a cărei capacitate se bazează Op Economic Ofertant va asig îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar
fără a se limita la planificarea și monitorizarea fluxului de informații, docum, resurse și altele asemenea dintre entitatea ale cărei
capacități Op Economic le utilizează și Op Economic Ofertant.
b.un formular DUAE (răspuns) separat pt Op Economic/entitatea ale cărei capacități le utilizează, care să cuprindă inf solicitate în
Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE
(răspuns), rubrica ,,Pt contract de achiziție de lucrari”, completat și semnat în mod corespunzător de Terțul Susținător. 2.Să marcheze
„Da” în propriul DUAE (răspuns) care însoțește Oferta, Partea II: Informații ref la Op Ec, Secțiunea C: Inf priv utilizarea capacităților
altor entități.
Asociere
 In cazul în care un Op Economic Ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți Op Ec la Procedura de Atribuire, în cond
art. 53 Legea nr. 98/2016, pt a dem îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie:
i.să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele:
a.Acordul de asociere;
b.un formular DUAE (răspuns) separat pentru Op Economic cu care participă la această procedură, care să cuprindă inf solicitate în
Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE
(răspuns), rubrica ,,Pt contractele de achiziție de lucrari”, completat și semnat în mod corespunzător de Operatorul Economic cu care
prezintă Oferta în asociere;ii.Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Inf refer la Operatorul Economic, Secțiunea A Inf
priv Op Economic la rubrica „Op ec. participa la proced de achiziții publice împreună cu altii.
2.) Proportia de subcontractare
Subcontractare Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.
Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta:  a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le
subcontracteze; si
b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi,  daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii  ofertei.
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile
internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 actualizata.
In cazul in care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind
partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a
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caror capacitati  ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii  anumitor criterii  de calificare sunt considerati  si  terti
sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. Autoritatea contractanta accepta
la momentul depunerii ofertelor DUAE, constand intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul
certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste
urmatoarele conditii:
a) nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167;
b) indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta.
 
Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind
capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia
si prezentarea unui alt subcontractant - Ptr subcontractanti:
Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate
informatiile mentionate la lit. a), precum si cele de la lit. b) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe
care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de atribuire respective. In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu
se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la lit. a).
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele privind subcontractantii, respectiv Acord de subcontractare / Contract de subcontractare, urmeaza a fi prezentate,
odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului  de atribuire va face dovada indeplinirii  cerintelor de calificare prin
subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din
Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016

 

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: 14.07.2020 15:00

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

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 14.10.2020
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.07.2020; 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: -
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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
              .Reguli  de  comunicare  si  transmitere  a  datelor:  A  se  vedea  Notificarea  ANAP  nr.  247,  disponibila  la  adresa
http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea- detransmitere 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.
2.In  vederea  completarii  de  catre  Operatorii  economici  interesati  a  documentului  DUAE  se  va  accesa  urmatorul  link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Operatorii economici au obligatia depunerii DUAE in SEAP odata cu oferta, sub
sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.

 
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) 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 si Serviciul Juridic si Contencios din cadrul DGASPC Iasi 
Adresa: Iasi, str. Vasile Lupu nr. 57 A; Localitatea: Iasi (Iasi); Cod postal: 700309; Tara: Romania; Telefon: +40 232474800; Fax: +40
232279654; E-mail: -Adresa internet: (URL) www.das.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2020
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