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Iluminat festiv municipiul Constanta 2021-2022

Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese

MUNICIPIUL CONSTANTA
Cod de identificare fiscala: 4785631; Adresa: Bdul Tomis nr. 51; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal: 900725;
Tara: Romania; Persoana de contact: MANEA NILGHIUN; Telefon: +40 241488157; Fax: +40 241488195; E-mail: achizitiipublice@primariaconstanta.ro; Adresa internet: (URL) www.primaria-constanta.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.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126064
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

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

Iluminat festiv municipiul Constanta 2021-2022
Numar referinta: 0

II.1.2) Cod CPV principal

39298500-2 Ornamente (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Inchiriere

II.1.4) Descrierea succinta

Obiectul contractului îl constituie închirierea inclusiv montarea-demontarea unor instalații de iluminat festiv, pe perioada
sărbătorilor de iarnă:
- LOT I Iluminat festiv al străzilor din municipiul Constanța se va realiza pe soseaua Mangaliei, bulevardul 1 Mai, bulevardul 1
Decembrie, bulevardul Alexandru Lapusneanu, bulevardul I.C.Bratianu, strada Dezrobirii, strada Soveja, bulevardul Tomis, bulevardul
Ferdinand, bulevardul Mamaia, strada Termele Romane, cu intersectiile si sensurile giratorii aferente, precum si intrarile in oras.
- LOT II Iluminat festiv municipiul Constanta 2021-2022 - Iluminat festiv în zona Peninsulară Piața Ovidiu Constanța (Revelion) se
va realiza în Piața Ovidiu.
- LOT III Iluminat festiv municipiul Constanta 2021-2022 - Iluminat festiv în Parcuri inclusiv Parcul Tăbăcariei zona Țara Piticilor din
municipiul Constanța (Orășelul Copiilor)”

Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in
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legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va
raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate

Valoarea fara TVA: 5433469,49; 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: 3

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu

1 Lot 1 - Iluminat festiv al străzilor din municipiul Constanța

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 39298500-2 Ornamente (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
31522000-1 Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)
45311000-0 Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO223 Constanta
Locul principal de executare:
Municipiul ConstantaMunicipiul Constanta

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LOT I - Iluminat festiv al străzilor din municipiul Constanța se va realiza pe șoseaua Mangaliei, bulevardul 1 Mai, bulevardul 1
Decembrie, bulevardul Alexandru Lăpușneanu, bulevardul I.C.Bratianu, strada Dezrobirii, strada Soveja, bulevardul Tomis,
bulevardul Ferdinand, bulevardul Mamaia, strada Termele Romane, cu intersecțiile si sensurile giratorii aferente, precum si intrările
in oras.

II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Eficiența energetică. Putere Specifică
Descriere: Pentru oferta care are cea mai mică putere specifică se acordă punctajul maxim alocat (10 puncte);
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Ps=Pmt (W)/Flmt (lm)/100
Unde:
Ps= Indicator putere specifică
Pmt= putere medie totală (W)
Flmt= flux luminos mediu total (lumen/lm)
Pentru celelalte oferte, punctajul se acordă proportional, astfel:
P (n) = [Ps (n) / Ps max ] x 10
Unde:
P – puncte
P (n) – punctaj oferta "n"
Ps min – Indicator putere specifica minim ofertat
Se va completa Anexa 2
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II.2.6 Valoarea estimata

Valoarea fara TVA: 3766956,64; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii

Durata in luni: -; Durata in zile: 76
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)

Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu

2 Lot II - Iluminat festiv în zona Peninsulară Piața Ovidiu (Revelion)

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 39298500-2 Ornamente (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
31522000-1 Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)
45311000-0 Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO223 Constanta
Locul principal de executare:
Municipiul ConstantaMunicipiul Constanta

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Iluminat festiv în zona Peninsulară Piața Ovidiu Constanța (Revelion) se va realiza în Piața Ovidiu

II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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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: Eficiența energetică. Putere Specifică
Descriere: Pentru oferta care are cea mai mică putere specifică se acordă punctajul maxim alocat (10 puncte);
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Ps=Pmt (W)/Flmt (lm)/100
Unde:
Ps= Indicator putere specifică
Pmt= putere medie totală (W)
Flmt= flux luminos mediu total (lumen/lm)
Pentru celelalte oferte, punctajul se acordă proportional, astfel:
P (n) = [Ps (n) / Ps max ] x 10
Unde:
P – puncte
P (n) – punctaj oferta "n"
Ps min – Indicator putere specifica minim ofertat
Se va completa Anexa 2

II.2.6 Valoarea estimata

Valoarea fara TVA: 408850; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii

Durata in luni: -; Durata in zile: 76
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)

Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu

3 Lot III - Iluminat festiv în Parcul Tăbăcăriei zona Țara Piticilor din municipiul Constanța (Orășelul Copiilor)

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 39298500-2 Ornamente (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
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31522000-1 Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)
45311000-0 Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO223 Constanta
Locul principal de executare:
Municipiul ConstantaMunicipiul Constanta

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Iluminatul festiv în Parcul Tăbăcăriei zona Țara Piticilor din municipiul Constanța (Orășelul Copiilor) se va realiza în Parcul Tăbăcăriei
zona Țara Piticilor

II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Eficiența energetică. Putere Specifică
Descriere: Pentru oferta care are cea mai mică putere specifică se acordă punctajul maxim alocat (10 puncte);
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Ps=Pmt (W)/Flmt (lm)/100
Unde:
Ps= Indicator putere specifică
Pmt= putere medie totală (W)
Flmt= flux luminos mediu total (lumen/lm)
Pentru celelalte oferte, punctajul se acordă proportional, astfel:
P (n) = [Ps (n) / Ps max ] x 10
Unde:
P – puncte
P (n) – punctaj oferta "n"
Ps min – Indicator putere specifica minim ofertat
Se va completa Anexa 2

II.2.6 Valoarea estimata

Valoarea fara TVA: 1257662,85; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii

Durata in luni: -; Durata in zile: 76
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)

Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
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II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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.2.14) Informatii suplimentare
-

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:
Loturile: 1,2,3
Cerința 1): Neîncadrarea ofertanților și/sau asociaților și/sau terților susținători și/sau subcontractanților în situațiile prevăzute la art.
164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Modalitatea de îndeplinire: obligația completării și prezentării inițiale a DUAE de către ofertanți (inclusiv pentru asociați și/sau
subcontractanți și/sau terți susținători) în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ca
primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate. În DUAE se vor cuprinde, după caz,
informații privind: terții susținători și/sau asociați și/sau subcontractanți, conform prev. art. 183, 170 alin. (3) și 193-195 din Legea
98/2016.
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor declarate admisibile, va face dovada
neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autorității contractante, a următoarelor informații și documente:
a) certificatele fiscale prin care operatorul economic își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la
bugetul general consolidat (buget de stat) și bugetul local (cerința se consideră îndeplinită dacă operatorul economic își
indeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat si bugetul local datorate ori
prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în cederea
plății acestora, inclusiv, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatul/certificatele prezentat/e trebuie să reiasă
că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor;
b) cazierul judiciar al operatorului economic și 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, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
c) documente prin care se demonstreaza faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
d) alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de
fiecare operator economic în parte.
Loturile: 1,2,3
Cerința 2) Neîncadrarea în dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Modalitate de îndeplinire:
Se va completa și prezenta Declarație privind neîncadrarea în dispozițiile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:
- Vergil Chitac, primar al municipiului Constanța;
- Rusu Ionut, viceprimar al municipiului Constanța;
- Cocargeanu Florin – Daniel, viceprimar al municipiului Constanța;
- Ovanesian Felicia, administrator public;
- Calin Mirabela Viorela, secretar municipiu-Consiliul local Constanța;
- Marcela Frigioiu, director executiv Direcția financiară;
- Georgeta Gheorghe, director executiv adjunct Direcția financiară;
- Oana Dobre, șef serviciu Financiar buget;
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- Lenuța Petcu, șef serviciu contabilitate;
- Andreea Drăgan, director executiv adjunct achiziții publice;
- Nilghiun Manea, sef serviciul achizitii publice;
- Georgescu Raluca Florenta, director executiv Directia administrare servicii publice;
- Constantinescu Horia Miron, director general, Directia gestionare servicii publice;
- Paiu Elena Gabriela, Sef birou tehnico-economic;
- Nanu Daniela, Sef birou iluminat public;

Atenție: Declarația se solicită tuturor participanților la procedura de atribuire: Ofertant și/sau asociat și/sau subcontractant și/sau
terț sustinător. Declarația se va prezenta odată cu DUAE.
Loturile: 1,2,3
Cerinţă: 1. Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului
Operatorii economici ce depun oferta 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 din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru asociați și/sau
subcontractanți și/sau terți sustinători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitate de îndeplinire: cCompletare DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentul justificativ
este certificatul constatator (original/copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul/forma electronică) emis de Registrul
Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise în conformitate cu legislația
aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică. Certificatul
ONRC/documentele echivalente emise în țara de rezidență, vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către
ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile; certificatul/certificatele trebuie să
fie reale/valabile la momentul prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în obiectul de activitate autorizat, principal sau
secundar, corespondent al obiectului prezentului contract. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valabile
la momentul prezentării acestuia. În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie să prezinte
acest document pentru partea de contract pe care o va implementa.

Loturile: 1,2,3
Cerinta 2: Atestat ANRE - tip Be, respectiv executarea de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi
industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV, conform art. 8 din Ordinul nr. 45 din 21 septembrie
2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii
electrice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice. Atestatul ANRE/documentele echivalente trebuie sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Operatorii economici straini vor prezenta documente relevante
care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate
cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.
In cazul in care operatorii economici participa in comun la procedura de atribuire, cerinta se considera indeplinita daca acestia
demostreaza ca unul dintre membrii asocierii detine Atestatul ANRE/documentele echivalente, cu conditia ca respectivul membru sa
execute partea din contract pentru care se executa autorizatia In cazul subcontractantului cerinta se considera indeplinita daca
acesta detine Atestatul ANRE/documentele echivalente, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este
solicitat atestatul/documente echivalente.
Nota: Documentele ce demonstreaza capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, se vor prezenta in original/copie lizibila
semnata de ofertant cu mentiunea “conform cu originalul” la cererea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
primul loc.

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
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
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Lot 1,2,3: Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au avut incheiate contracte similare in ultimii 3 ani (impliniti la data limita stabilita
pentru depunerea ofertelor), contracte similare (instalatii de iluminat ornamental/festiv) a căror valoare cumulata este de minimum:
3.700.000 lei fara TVA pentru lotul I, 400.000 lei fara TVA pentru lotul II și 1.200.000 lei fara TVA pentru lotul III, la nivelul unui
contract sau a mai multor contracte. - Pentru îndeplinirea cerinței, ofertantul va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat în
conformitate cu prev. art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (inclusiv pentru asociați și/sau terți
susținători).
La nivelul DUAE, trebuie precizate informații, cum ar fi: numărul și data contractului/ contractelor invocate/ invocate, beneficiarul/
beneficiarii acestuia/ acestora și datele sale/lor de contact, data și numărul documentului de recepție/predare-primire, precum și
ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Dacă o asociere de operatori
economici depune o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar
autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru prestarea contractului de achiziție publică. În cazul în
care ofertantul este reprezentat de un grup de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune, aceștia vor lua forma
juridică de Asociere conform art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Doar
ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii cerinței, la
solicitarea autorității contractante, prin prezentarea următoarelor documente justificative: -contracte sau părți relevante ale acestora
însoțite de următoarele documente justificative: certificate de predare-primire/recomandări sau procese-verbale de
recepție/certificate constatatoare/orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat. În
cazul în care contractele invocate ca făcând dovada experienței similare au fost încheiate în altă valută, echivalentă leu – valută se
realizează la cursul publicat de Banca Națională a României la data semnării contractelor în cauză (disponibil la adresa
http://www.bnr.ro/Home.aspx ).
2.) Loturile: 1,2,3
Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Lot 1,2,3: Declarație cu privire la echipamente tehnice puse la dispoziția operatorului economic, pe care acesta se angajează să le
utilizeze pentru îndeplinirea contractului, respectiv min. 2 (doua) platforme ridicătoare, pentru fiecare lot pentru care se depune
oferta. - Pentru indeplinirea cerintei ofertantul va prezenta, ca dovada preliminare DUAE completat în conformitate cu prev. art. 193
alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentat la solicitarea
autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Ofertantul va trebui sa faca dovada ca dispune de echipamentele tehnice, respectiv min. 2 (doua) platforme ridicătoare pentru
prestarea contractului (in dotare proprie, prin contracte sau acorduri de închiriere, orice angajament ferm).
3.) Loturile: 1,2,3
Proportia de subcontractare
Lot 1,2,3:
1. Informații privind subcontractantii (daca este cazul). Ofertantul are obligatia de a preciza partea / părțile din contract pe care
intenționează să o/le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.
Lot 1,2,3:
2. Informații privind asocierea (daca este cazul). In cazul in care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de
atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica și/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceștia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
Lot 1,2,3:
3. Informații privind terții susținători (daca este cazul). În cazul in care operatorul economic își demonstrează capacitatea tehnică
și/sau profesională invocând susținerea acordată în conformitate cu prevederile art. 182 alin (1) si (2) din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice, de către unul sau mai multi terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că
a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament de sustinere în
acest sens din partea terțului/terților. Terțul/terții susținător/susținători răspund împreună cu operatorul economic, în mod solidar
pentru executarea contractului. - 1. Modalitatea de îndeplinire: Subcontractantul va completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193
alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odată cu DUAE se va prezenta și acordul/acordurile de subcontractare.
Documentele justificative care probează cele asumate în acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea
criteriului de atribuire ofertelor admisibile.
2. Modalitatea de îndeplinire: În cazul depunerii unei oferte comune, se va completa și prezenta DUAE inclusiv de către asociați, în
conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odată cu DUAE se va depune și acordul de
asociere. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire va
prezenta propriile documente de calificare, deoarece criteriile de calificare referitoare la situația personală a ofertantului, trebuie
respectate de fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitate a activității profesionale
trebuie respectate de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele justificative care
probează cele asumate prin acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire
ofertelor admisibile. Capacitatea tehnică și/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor
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membrilor asocierii.
3. Modalitatea de îndeplinire: Terțul/terții va/vor completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, la care se atașează și angajamentul de susținere ferm al terțului susținător/angajamente ferme ale terților
susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin
semnarea angajamentului de susținere terțul/terții susținător/susținători răspunde/răspund pentru prejudiciile cauzate autorității
contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, autoritatea contractantă având posibilitatea de acțiune
directă împotriva terțului/terților susținător/susținători. Documentele justificative care probează cele asumate prin angajament vor fi
solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.
1.) Loturile: 1,2,3
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Dovada implementării unui sistem de Management al Calității, respectiv certificat SR EN ISO 9001 sau echivalent. - Pentru
indeplinirea cerintei ofertantul va prezenta, ca dovada preliminare DUAE completat în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE
urmeaza a fi prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire. Ofertantul va prezenta certificatul SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabil la momentul prezentarii.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.2) Conditii referitoare la contract
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

III.2.2) Conditii de executare a contractului

-

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu
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IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura

Numarul anuntului in JOUE: 2021/S 155-410551

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 13.09.2021 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

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: 13.05.2022
Durata in luni: 8

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 13.09.2021; 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

1: Garantia de participare emisa in alta limba decat lb.romana va fi insotita de traducerea autorizata. 2: Vizualizare documente
semnate electronic: Pentru deschiderea fisierelor semnate electronic puteti utiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans
Sped. Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoarea adresa: http://www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip. Urmati
apoi instructiunile: Instalarea aplicatiei software: a. Se dezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign. b. Este necesar ca actiunea sa fie
realizata de un administrator al sistemului. c. Pentru instalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul
informatic in cauza, pachetul .NET Framework versiune 2.0.II. Verificarea validitatii semnaturii electronice si deschiderea / salvarea
documentului original: d.Se apasa “Enter” sau se da “dublu click” pe fisierul semnat electronic, pentru a-l deschide cu aplicatia EasySign
sau e.Se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica “Semnare & Criptare” optiunea “Verifica semnatura” si se selecteaza documentul
care se doreste a fi deschis/verificat la rubrica “D. semnat” din fereastra care se va deschide. f. In fereastra aparuta se poate verifica
validitatea semnaturii electronice si se poate apasa butonul “Salveaza” pentru a salva local documentul original. g. Dupa salvarea
documentului original,acesta se poate vizualiza pe statia de lucru.Daca nu doriti sa mai realizati alta activitate privind fisierul deschis, se
poate inchide aplicatia EasySign.3.Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP (www.e-licitatie.ro). Pentru a putea
participa la prezenta procedura,operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate
pe www.elicitatie.ro. Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de
participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari, in SEAP, răspunsul consolidat publicat de autoritatea contractantă ca urmare a unor
solicitari de clarificari cerute de operatorii economici interesați de anunțul de participare. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri
autorizate in limba romana ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire .FISIERELE CARE VOR FI INCARCATE
IN SEAP DE CATRE OFERTANTI, VOR FI SEMNATE CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA A REPREZENTANTULUI LEGAL/IMPUTERNICIT
(se va prezenta imputernicirea) AL OPERATORULUI ECONOMIC, IN FUNCTIE DE CALITATEA ACESTUIA ASOCIAT/
TERT/SUBCONTRACTANT. NEDEPUNEREA DUAE ODATA CU OFERTA (INCLUSIV PENTRU ASOCIAT/TERT SUSTINATOR) ATRAGE
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RESPINGEREA ACESTEIA CA INACCEPTABILA CONFORM ART. 137 ALIN. (2), LIT. B) DIN HG NR.395/2016. ODATA CU OFERTA, se va
depune DUAE,ANGAJAMENTUL FERM AL TERTULUI SUSTINATOR DIN CARE REZULTA MODUL EVEFCTIV IN CARE SE VA MATERIALIZA
SUSTINEREA ACESTUIA, SAU DUPA CAZ A ACORDUL DE SUBCONTRACTARE SI/SAU A ACORDULUI DE ASOCIERE. Autoritatea
contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta
similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. RISCUL ELABORARII SI DEPUNERII OFERTELOR IN SEAP APARTINE
OFERTANTILOR.
În cuprinsul documentației tehnice menționate în prezentul caiet de sarcini, referirile la standarde naționale sau europene, standard
național de punere în aplicare a unui standard european, denumirile de marcă de fabricație sau de comerț, licența de fabricație,
agremente tehnice europene, standarde/ calificări profesionale, specificații tehnice, se vor citi însoțite cu sintagma ”sau echivalent”.

VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) 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:
Eventualele contestatii se pot depune conform prevederilor Legii nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de
atribuire a contractelor de achizitie publica.

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

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA - SERVICIUL JURIDIC
Adresa: BDUL TOMIS NR. 51; Localitatea: Constanta; Cod postal: 900725; Tara: Romania; Telefon: +40 241488100; Fax: -E-mail:
JURIDIC@PRIMARIA-CONSTANTA.RO; Adresa internet: (URL) www.primaria-constanta.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2021
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