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Documentatie tehnico economice –faza
PT+DE+DTAC+DTOE, caiete de sarcini,verificare proiect,
documentatii pt avize si asistenta tehnica din partea
proiectantului pt proiectul „Construirea traseului pentru
biciclisti pe Bdul Decebal, Bdul 22 Decembrie si zona
adiacenta” din Municipiul Deva SMIS 125413
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
Municipiul Deva
Cod de identificare fiscala: 4374393; Adresa: Strada: Unirii, nr. 4; Localitatea: Deva; Cod NUTS: RO423 Hunedoara; Cod postal: 330152;
Tara: Romania; Persoana de contact: FLORIN NICOLAE OANCEA; Telefon: +40 71459892; Fax: +40 254218579; E-mail:
achizitii_publice@primariadeva.ro; Adresa internet: (URL) www.primariadeva.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
Documentatie tehnico economice –faza PT+DE+DTAC+DTOE, caiete de sarcini,verificare proiect, documentatii pt avize si asistenta
tehnica din partea proiectantului pt proiectul „Construirea traseului pentru biciclisti pe Bdul Decebal, Bdul 22 Decembrie si zona
adiacenta” din Municipiul Deva SMIS 125413
Numar referinta: 437439320201

II.1.2) Cod CPV principal
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

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

II.1.4) Descrierea succinta
Contractul de servicii are ca obiect servicii de elaborare a documentatiei tehnico economice –faza PT+DE+DTAC+DTOE,
caiete de sarcini,verificare proiect, documentatii pt avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pt proiectul „Construirea
traseului pentru biciclisti pe Bdul Decebal, Bdul 22 Decembrie si zona adiacenta” din Municipiul Deva SMIS 125413
În situația actuală în Municipiul Deva a fost initiață dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete, fiind realizată o rețea de piste de
biciclete cu o lungime de aproximativ 5 km.Dezvoltarea și lmbunatatirea infrastructurii pentru deplasările cu bicicleta, precum și
oferirea de servicii suplimentare pentru utilizatorii acestui mod de deplasare vor conduce la creșterea ponderii deplasărilor realizate
cu bicicleta în repartiția modală la nivelul localității.Unul dintre aspectele importante care trebuie avute în vedere este necesitatea
asigurării unei continuități a rețelei de piste de biciclete ce va fi creată, cu asigurarea deservirii principalelor zone de
atragere/generare călătorii, care conțin elemente de patrimoniu cultural și istoric, atracții turistice, zone de agrement și pentru
practicarea sportului, centre comerciale etc. Astfel, prin implementarea proiectului ,Construirea traseului pentru bicicliști pe
Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie și în zona adiacentă" se va asigura continuitatea cu sectoarele de infrastructura existente,
conturându-se o rețea urbană de piste. Prin intermediul acestor trasee se asigură accesul spre centrul Municipiului Deva și implicit
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către toate obiectivele de interes socio-cultural și economic din zona, traseul fiind tranzitat zilnic de un număr însemnat de
participanți la trafic.În scopul facilitării accesului la acest mod de transport nepoluant, este necesară implementarea unui sistem
bike-sharing.În situația actuală zona studiată pentru amplasarea pistei de bicicliști nu este dotată cu sistem de supraveghere video.
Referitor la sistemul de telecomunicații, în acest moment pe piața din Deva sunt prezenți mai multi operatori, fiecare din aceștia
având realizată o rețea proprie de transport si/sau distribuție pe zonele ce fac obiectul prezentului proiect. Cu excepția câtorva
operatori, marea majoritate au instalat rețelele de telecomunicații și transmisiuni de date, aerian, pe stâlpii existenți, ceea ce duce la
un aspect urbanistic neplăcut, îndeosebi al marilor bulevarde și al principalelor intersecții. Starea actuală a sistemului de
supraveghere video și a sistemului de canalizație nu se încadrează în arhitectura zonei, respectiv nu se încadreaza în cerințele și
normele în vigoare.
1. Prestarea de servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice proiect pentru autorizarea executării lucrărilor
(DTAC+DTOE), documentatii pentru obtinere avize/acorduri, Proiect tehnic de execuție + Detalii de execuție, Caiete de sarcini, Liste
de cantități, verificare tehnică, se va face în baza studiului de fezabilitate, care va fi pus la dispoziția ofertantului.
Fazele de proiectare şi conţinutul cadru al documentaţiilor vor fi conform Hotărârârii de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice.
Cheltuielile privind prestarea de servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic sunt cuprinse la
Capitolul 3 din Devizul general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie, pozitia 3.5.4. + 3.5.5.+ 3.5.6.
2. Servicii de asistenta tehnica ce trebuie asigurate de Proiectant pe parcursul executiei lucrarilor, inclusiv participarea
proiectantului la fazele determinanate incluse in programul de control al lucrarilor de executie, in baza Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Serviciilor de proiectare si asistenta tehnica pentru Proiect sunt cuprinse la Capitolul 3 din Devizul general privind cheltuielile
necesare realizarii obiectivului de investitie, pozitia 3.8.1.
Numarul de zile pana la care operatorii economici pot adresa intrebari/clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este
de 8 zile . Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 4 a zi inainte de data
limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 330000; 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: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:
Municipiul DevaMunicipiul Deva

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Contractul de servicii are ca obiect servicii de elaborare a documentatiei tehnico economice –faza PT+DE+DTAC+DTOE, caiete de
sarcini,verificare proiect, documentatii pt avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pt proiectul „Construirea traseului
pentru biciclisti pe Bdul Decebal, Bdul 22 Decembrie si zona adiacenta” din Municipiul Deva SMIS 125413
În situația actuală în Municipiul Deva a fost initiață dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete, fiind realizată o rețea de piste de
biciclete cu o lungime de aproximativ 5 km.Dezvoltarea și lmbunatatirea infrastructurii pentru deplasările cu bicicleta, precum și
oferirea de servicii suplimentare pentru utilizatorii acestui mod de deplasare vor conduce la creșterea ponderii deplasărilor realizate
cu bicicleta în repartiția modală la nivelul localității.Unul dintre aspectele importante care trebuie avute în vedere este necesitatea
asigurării unei continuități a rețelei de piste de biciclete ce va fi creată, cu asigurarea deservirii principalelor zone de
atragere/generare călătorii, care conțin elemente de patrimoniu cultural și istoric, atracții turistice, zone de agrement și pentru
practicarea sportului, centre comerciale etc. Astfel, prin implementarea proiectului ,Construirea traseului pentru bicicliști pe
Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie și în zona adiacentă" se va asigura continuitatea cu sectoarele de infrastructura existente,
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conturându-se o rețea urbană de piste. Prin intermediul acestor trasee se asigură accesul spre centrul Municipiului Deva și implicit
către toate obiectivele de interes socio-cultural și economic din zona, traseul fiind tranzitat zilnic de un număr însemnat de
participanți la trafic.În scopul facilitării accesului la acest mod de transport nepoluant, este necesară implementarea unui sistem
bike-sharing.În situația actuală zona studiată pentru amplasarea pistei de bicicliști nu este dotată cu sistem de supraveghere video.
Referitor la sistemul de telecomunicații, în acest moment pe piața din Deva sunt prezenți mai multi operatori, fiecare din aceștia
având realizată o rețea proprie de transport si/sau distribuție pe zonele ce fac obiectul prezentului proiect. Cu excepția câtorva
operatori, marea majoritate au instalat rețelele de telecomunicații și transmisiuni de date, aerian, pe stâlpii existenți, ceea ce duce la
un aspect urbanistic neplăcut, îndeosebi al marilor bulevarde și al principalelor intersecții. Starea actuală a sistemului de
supraveghere video și a sistemului de canalizație nu se încadrează în arhitectura zonei, respectiv nu se încadreaza în cerințele și
normele în vigoare.
1. Prestarea de servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice proiect pentru autorizarea executării lucrărilor
(DTAC+DTOE), documentatii pentru obtinere avize/acorduri, Proiect tehnic de execuție + Detalii de execuție, Caiete de sarcini, Liste
de cantități, verificare tehnică, se va face în baza studiului de fezabilitate, care va fi pus la dispoziția ofertantului.
Fazele de proiectare şi conţinutul cadru al documentaţiilor vor fi conform Hotărârârii de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice.
Cheltuielile privind prestarea de servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic sunt cuprinse la
Capitolul 3 din Devizul general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie, pozitia 3.5.4. + 3.5.5.+ 3.5.6.
2. Servicii de asistenta tehnica ce trebuie asigurate de Proiectant pe parcursul executiei lucrarilor, inclusiv participarea
proiectantului la fazele determinanate incluse in programul de control al lucrarilor de executie, in baza Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Serviciilor de proiectare si asistenta tehnica pentru Proiect sunt cuprinse la Capitolul 3 din Devizul general privind cheltuielile
necesare realizarii obiectivului de investitie, pozitia 3.8.1.
Valoarea estimată fără TVA: 330.000 lei defalcata astfel:
• Proiectare: - 260.000 lei fara TVA
• Verificare tehnica – 20.000 lei fara TVA
• Asistenta Tehnica din partea Proiectantului: - 50.000 lei fara TVA

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 80%
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: Experienta similara a expertilor cheie -Expert Cheie nr. 1- Șef proiect/coordonator proiect
Descriere: Experienta concretizata în numărul de proiecte/contracte la nivelul cărora au îndeplinit același tip de activități sau
activități similare celor pe care urmează sa le îndeplinească în viitorul contract.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Experienta similara concretizata în numărul de proiecte/contracte la nivelul cărora au îndeplinit același tip de
activități sau activități similare celor pe care urmează sa le îndeplinească în viitorul contract, astfel:
- pentru experiență similară constand in implicarea in 1 (unu) proiecte se acorda - 0 puncte
- pentru experienta similara constand in implicarea intre 2 si 3 proiecte a persoanei propuse se acorda 4 puncte din punctajul maxim
alocat expertului;
-pentru experienta similara constand in implicarea intre 4 si 6 proiecte a persoanei propuse se acorda 8 puncte din punctajul maxim
alocat expertului;
-pentru experienta similara constand in implicarea in 7 si mai mult de 7 proiecte a persoanei propuse se acorda punctajul maxim de
10 puncte alocat expertului.
Denumire factor evaluare: Experienta similara a expertilor cheie -Expert Cheie nr. 2- Inginer proiectant specializarea CFDP
Descriere: Experienta concretizata în numărul de proiecte/contracte la nivelul cărora au îndeplinit același tip de activități sau
activități similare celor pe care urmează sa le îndeplinească în viitorul contract.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Experienta similara concretizata în numărul de proiecte/contracte la nivelul cărora au îndeplinit același tip de
activități sau activități similare celor pe care urmează sa le îndeplinească în viitorul contract, astfel:
-pentru experiență similară constand in implicarea in 1 (unu) proiecte se acorda - 0 puncte
- pentru experienta similara constand in implicarea intre 2 si 3 proiecte a persoanei propuse se acorda 4 puncte din punctajul maxim
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alocat expertului;
-pentru experienta similara constand in implicarea intre 4 si 6 proiecte a persoanei propuse se acorda 8 puncte din punctajul maxim
alocat expertului;
-pentru experienta similara constand in implicarea in 7 si mai mult de 7 proiecte a persoanei propuse se acorda punctajul maxim de
10 puncte alocat expertului

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

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:
Ofertantii, tertii sustinator si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea
98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii eonomici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii.
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic sau al 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;
3. dupa caz, documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare dupa caz.
5. declaratie privind neincadrarea in situatiile privind conflictul de interese, prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016 - Formular
anexat.
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de
Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de
exercitare, ca dovada
preliminara. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro si acesta se va completa de catre
operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare (avand in vedere Notificarea ANAP din data de 02/07/2019 referitoare la
utilizarea DUAE).
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în
conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si subcontractant.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a 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.
În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor
prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are
obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la
declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a
unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Persoanele cu functie de decizie, ale autoritatii contractante sunt:
Nicolae –Florin Oancea – Primar, Mos Ovidiu – viceprimar, Pogocsan Ferdinand Zoltan– Viceprimar, Laura Sarbu – Secretar; David
Nicolae Adrian – administrator public; Nutu Silviana – Director economic, Davidescu Mircea– Director executiv -Directia Deva 2020;
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Ciobanu Andreea – Sef serviciu achizitii. Membrii comisia de evaluare: Bungardean Lidia, Igreti Alexandru, Stanciu Manuela Elena,
Detesan Felicia, Parvu Daniela. Membrii de rezerva in comisia de evaluare: Carmazan Georgiana Manuela, Apostolescu Carmen,
Popoviciu Dorina, Marza Ramona Corina. Consilieri locali: Alexe Carmen Diana, Anghel Viorel, Clej Emilia Elena, David Ioan, Demeter
Ioan, Dragut Adriana Angela, Hangiu Laura Manuela, Hurgoiu Luminita Dana, Jula Cornel, Lucaciu Virginia, Mate Marta, Mares
Cosmin – Razvan, Muresan Gheorghe Florin, Muntean Constantin Daniel, Petrui Ioan Dorin, Risteiu Alexandra Cosmina, Sav Nicu,
Smaranda Gheorghe.
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente relevante care să dovedească
forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale
din țara în care este stabilit operatorul economic.Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va complete
DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
1.Persoane juridice /fizice române: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie
lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data
prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de
ONRC/ORC. Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie
reale/actuale la momentul prezentarii. În cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire, fiecare
membru al asocierii trebuie sa faca dovada ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din
certificatul constatator emis de ONRC/ORC.
- Persoane juridice/fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constator 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 ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul
Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de
exercitare, ca dovada preliminara. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro. Înainte de
atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa
prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu
informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si subcontractant.
2)Ofertanții/operatorii economici pe a căror activitate se bazează, trebuie să dovedească îndeplinirea condițiilor legale de
autorizare/atestare pentru activități de proiectare a sistemelor de supraveghere video în conformitate cu prevederile Legii 333/2003
cu modificările și completările ulterioare.
3)Ofertanții/operatorii economici pe a căror activitate se bazează, trebuie să dovedească îndeplinirea condițiilor legale de
autorizare/atestare pentru activități de proiectare a instalațiilor electrice în conformitate cu prevederile Ordinului 45 din 7
septembrie 2016 emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, privind Regulamentul pentru
atestarea operatorilor economici care proiectează, executa și verifică instalații electrice.
4)Ofertanții/operatorii economici pe a căror activitate se bazează, trebuie să dovedească îndeplinirea condițiilor legale de
autorizare/atestare pentru activități de proiectare a instalațiilor de utilizare a gazelor natural având regimul de presiune joasă,
redusă și medie în conformitate cu prevederile Ordinului 98/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor
economici care desfășoară activități în domeniul gazelor natural.
Autorizații/atestate/licențe de funcționare necesare îndeplinirii contractului sau orice formă pe care o poate lua un document emis
de autorități competente din țară în care Operatorul Economic este stabilit și care să fie acceptat de autoritățile române
competente, potrivit prevederilor legale, echivalent cu:
- Licență pentru desfășurarea activității de proiectare a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției, potrivit H.G.
nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor;
- Atestat de tip Bp sau superior din punct de vedere al competențelor, eliberat de Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei- proiectare de instalții electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente
aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kW sau superior din punct de vedere al competențelor;
- Autorizație tip PDIB pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regim de medie, redusă și joasă presiune,
obținută în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 8 din Ordinul 98/2015.
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de
Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, privind capacitatea de exercitare
a activităţii profesionale, ca dovada preliminara.

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
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Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Experienta Similara – Prestare servicii
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, a prestat servicii similare
celor ce fac obiectul procedurii, in valoare cumulata de minim 260.000 lei fara TVA, la nivelul unuia sau a mai multor contracte.
Prin “servicii similare” se intelege servicii de proiectare, in orice faza, pentru lucrari de construire si/sau modernizare și/sau reabilitare
de piste si/sau drumuri si/sau strazi si/sau trotuare si/sau alei, sau alte lucrari de aceeasi natura si complexitate sau superioare din
punct de vedere al complexitatii si/sau scopului. - Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele prin care operatorii economici pot
indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:
- Copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit
- Procese- verbale de predare-primire
- Recomandari
- Procese verbale de receptie
- Certificari de buna executie
- Certificate constatatoare
- Orice alte documente relevante care sa dovedeasca indeplinirea cerintei solicitate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de
catre clientul privat beneficiar.
Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, stabilita de
autoritatea contractanta in anuntul de participare simplificat.
2.) Proportia de subcontractare
Informatii privind subcontractantii/asociatii
Ofertantul va completa lista cuprinzand subcontractantii, cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi indeplinite de
acestia si procentul aferent.
Ofertantul a carei oferta a fost declarata castigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul nominalizat
in oferta, inaintea semnarii contractului, cu specificarea concreta a executiei lucrarilor in exprimare fizica-valorica. Pe parcursul
derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul AC, iar eventuala
inlocuire a acestora nu trebuie sa reprezinte o modificare substantiala a contractului.
In cazul unei asocieri, operatorul economic are obligatia de a prezenta acordul de asociere.
In cazul unei asocieri la care participa mai multi operatorul economic se va semna o declaratie prin care in cazul ca oferta este
declarata castigatoare,acordul de asociere va fi legalizat si prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului.
In cazul asocierii operatorul economic va prezenta angajamentul cu toti asociatii prin care isi asuma raspunderea colectiva si
solidara pentru indeplinirea contractului.
Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC
solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca subcontractantul fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului
tratamentului egal.
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala
invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii
contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un
angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.
Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se incadreaza in
unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016,autoritatea contractanta solicita, o singura data,
ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest sa aduca atingere principiului tratamentului
egal. - În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de
calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în
mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.elicitatie.ro. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând
numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.Dacă prin subcontractant nu
se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de
excludere.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 ale acestora, la solicitarea AC.În
cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include
informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională proporțional cu cota de implicare în
executarea viitorului contract.
DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile
avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale
terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor
asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin
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raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Instructiuni privind completarea DUAE sunt
disponibile la adresa www.e-licitatie.ro. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea
îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele
activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție
ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin
angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de
achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către
acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin terti sustinatori, prin
prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.

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: 18.08.2020 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: 18.12.2020
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.08.2020; 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: -

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
Ofertantii vor prezenta „Declaratia de consimtamant ” (formular anexat) in cadrul fisierului „Formulare” privind procesarea datelor
cu caracter personal.
- Departajarea ofertelor egale se va face in conformitate cu art 139 alin 3 din HG 395/2016 : „ART. 139: (3) In cazul in care doua sau
mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de
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evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa
solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica” .
Ofertantilor care au omis sa prezinte oricare document solicitat prin fisa de date si caietul de sarcini se vor solicita clarificari pentru
eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in DUAE, atat ale ofertantului/candidat cat si ale subcontractantului/tertului
sustinator.
- Daca in documentatia tehnica, respectiv Caietele de sarcini, apar specificatii tehnice care indica o anume origine, furnizor, producator,
procedeu special, marca de fabrica, brevet de inventie, licenta de fabricatie sau alte asemenea, se va adauga sintagma SAU ECHIVALENT
NOTA: Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale obligatorii ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii
contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, cu cel putin 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat daca aceste
clauze vor fi amendate/ modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de
depunere a ofertelor.
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in
vederea participarii la procedura.
Avand in vedere prevederile art.123, alin (1) , din HG 395/2016 , in cadrul ofertei sa se mentioneze documentele considerate confidentiale
, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.

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:
termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la Legea nr.101/2016.

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

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.08.2020
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