
Servicii de proiectare și servicii conexe pentru obiectivul
de investiții „Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la

nivelul Sectorului 1”
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI 
Cod de identificare fiscala: 41640678; Adresa: Strada: Mureş, nr. 18-24; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
012275; Tara: Romania; Persoana de contact: Carmen Bogdan; Telefon: +40 722451408; Fax: -E-mail: achizitiipublice@mediusectorul1.ro;
Adresa internet: (URL) www.primariasector1.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
Organism de drept public

 
I.5) Activitate principala
Mediu

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Servicii de proiectare și servicii conexe pentru obiectivul de investiții „Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului
1”
Numar referinta: 1

 
II.1.2) Cod CPV principal
71245000-7 Planuri de aprobare, schite de lucru si specificatii (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Servicii de proiectare: elaborare PAC/DTAC și PT în baza proiectului-tip existent pentru 1973 de amplasamente în care se
vor realiza platforme îngropate de colectare selectivă a deșeurilor menajere
Servicii  conexe: elaborare documentații  pentru obținerea certificatelor de urbanism, elaborare documentații  pentru obținere
acordurile și avizele solicitate prin certificatele de urbanism, studii topografice/cadastrale, studii geotehnice, asistența proiectantului
pe durata execuției lucrărilor și până, inclusiv, la recepția finală
 
Numărul de zile până la care potențialii ofertanți pot solicita clarificari și/sau informații suplimentare înainte de data limită de
depunere a ofertelor = 15 zile;  în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor autoritatea contractantă va răspunde în
mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări și/sau de informații suplimentare transmise de potențialii ofertanți înăuntrul
termenului stabilit  (15 zile). Autoritatea contractantă nu va răspunde solicitărilor de clarificări și/sau de informații suplimentare
transmise de potențialii ofertanți în afara termenului stabilit.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 6391372,42
Moneda: RON
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Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71245000-7 Planuri de aprobare, schite de lucru si specificatii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
București, sectorul 1București, sectorul 1

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Pentru realizarea a 1973 de platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor se vor realiza următoarele activități de proiectare
și activități conexe, în baza unui proiect-tip existent:
1.   Întocmirea documentațiilor topografice/cadastrale
2.   Întocmirea documentațiilor necesare obținerii certificatului de urbanism
3.   Întocmirea documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism și prin dispozițiile
actelor normative aplicabile
4.   Realizarea studiului geotehnic
5.   Întocmirea documentațiilor tehnico-economice faza PAC (DTAC)
6.   Întocmirea documentațiilor tehnico-economice faza PAD (DTAD) – unde este cazul (estimat 823 amplasamente)
7.   Întocmirea documentațiilor tehnico-economice faza PT
8.   Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor și până la recepția finală

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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: Sub-factor 2.1 – Experiența experților principali în elaborarea de documentații tehnico-economice (în
oricare din fazele SF/DALI, PAC, PT)
Descriere: Componenta tehnică
Pondere: 12%
Algoritm de calcul: Pentru participarea la elaborarea a 2-4 documentații:
•   a unui singur expert principal, pentru oricare dintre cele 4 specialități de proiectare, se acordă 0,75 puncte;
•   a 2 experți principali (EP1+EP2 sau EP1+EP3 sau EP1+EP4 sau EP2+EP3 sau EP2+EP4 sau EP3+EP4) se acordă 1,50 puncte;
•   a 3 experți principali (EP1+EP2+EP3 sau EP1+EP2+EP4 sau EP2+EP3+EP4) se acordă 2,25 puncte;
•   a tuturor celor 4 experți principali se acordă 3,00 puncte.
 
Pentru participarea la elaborarea a 5-7 documentații:
•   a unui singur expert principal, pentru oricare dintre cele 4 specialități de proiectare, se acordă 1,50 puncte;
•   a 2 experți principali, pentru specialitățile de proiectare (EP1+EP2 sau EP1+EP3 sau EP1+EP4 sau EP2+EP3 sau EP2+EP4 sau
EP3+EP4) se acordă 3,00 puncte;
•   a 3 experți principali, pentru specialitățile de proiectare (EP1+EP2+EP3 sau EP1+EP2+EP4 sau EP2+EP3+EP4) se acordă 4,50
puncte;
•   a tuturor celor 4 experți principali, se acordă 6,00 puncte.
 
Pentru participarea la elaborarea a mai mult de 7 documentații:
•   a unui singur expert principal, pentru oricare dintre cele 4 specialități de proiectare, se acordă 3,00 puncte;
•   a 2 experți principali, pentru specialitățile de proiectare (EP1+EP2 sau EP1+EP3 sau EP1+EP4 sau EP2+EP3 sau EP2+EP4 sau
EP3+EP4) se acordă 6,00 puncte;
•   a 3 experți principali, pentru specialitățile de proiectare (EP1+EP2+EP3 sau EP1+EP2+EP4 sau EP2+EP3+EP4) se acordă 9,00
puncte;
•   a tuturor celor 4 experți principali, se acordă 12,00 puncte.
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Punctaj maxim acordat: 12,00 puncte (detalii în Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini)

 
Denumire factor evaluare: Sub-factor 2.2 – Experiența experților principali în elab. de documentații tehnico-economice (în oricare
din fazele SF/DALI, PAC, PT) care au inclus cel puțin o platf. subterană de colectare deșeuri
Descriere: Componenta tehnică
Pondere: 3%
Algoritm de calcul: Pentru participarea la elaborarea unei singure documentații:
•   a unui singur expert principal (EP1) se acordă 0,00 puncte, pentru că aceasta reprezintă cerința minimă.
•   a 2 experți principali (EP1 și oricare dintre EP2 sau EP3), se acordă 0,25 puncte;
•   a 3 experți principali (EP1+EP2+EP3), se acordă 0,50 puncte
 
Pentru participarea la elaborarea a 2-3 documentații:
•   a unui singur expert principal (EP1) se acordă 0,50 puncte;
•   a 2 experți principali (EP1 și oricare dintre EP2 sau EP3), se acordă 1,00 punct;
•   a 3 experți principali (EP1+EP2+EP3), se acordă 1,50 puncte.
 
Pentru participarea la elaborarea a mai mult de 3 documentații:
•   a unui singur expert principal (EP1) se acordă 1,00 punct;
•   a 2 experți principali (EP1 și oricare dintre EP2 sau EP3), se acordă 2,00 puncte;
•   a 3 experți principali (EP1+EP2+EP3), se acordă 3,00 puncte
În acordarea punctajului pentru acest subfactor nu se va avea în vedere experiența specifică a expertului principal pentru proiectarea
de instalații electrice deoarece majoritatea platformelor subterane pentru colectarea deșeurilor realizate până în prezent în România,
respectiv cele realizate de autoritățile publice (Cluj, Alba Iulia, Oradea, București, Craiova etc.) nu sunt prevăzute cu instalații
electrice, nefiind dotate cu automatizări de tipul celor din proiectul-tip.
 
Punctajul maxim care poate fi obținut pentru acest sub-factor este de 3 puncte (detalii în Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini)

 
Denumire factor evaluare:  Sub-factor 2.3 – Nivelul  de maturitate al  echipei  de experți  principali  alocați  pentru îndeplinirea
contractului
Descriere: Componenta tehnică
Pondere: 3%
Algoritm de calcul: Pentru participarea în comun la elaborarea unei singure documentații:
•   a 2 experți principali (EP1+EP2) se acordă 0,00 puncte, pentru că aceasta reprezintă cerința minimă;
•   a 3 experți principali (EP1+EP2+EP3 sau  EP1+EP2+EP4), se acordă 0,25 puncte;
•   a tuturor celor 4 experți principali, se acordă 0,50 puncte
 
Pentru participarea în comun la elaborarea a două documentații:
•   a 2 experți principali (EP1+EP2) se acordă 0,50 puncte;
•   a 3 experți principali (EP1+EP2+EP3 sau  EP1+EP2+EP4), se acordă 1,00 puncte;
•   a tuturor celor 4 experți principali, se acordă 1,50 puncte.
 
Pentru participarea în comun la elaborarea a mai mult de două documentații:
•   a 2 experți principali (EP1+EP2) se acordă 1,00 puncte;
•   a 3 experți principali (EP1+EP2+EP3 sau  EP1+EP2+EP4), se acordă 2,00 puncte;
•   a tuturor celor 4 experți principali, se acordă 3,00 puncte.
 Punctajul maxim care poate fi obținut pentru acest sub-factor este de 3 puncte (detalii în Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini)

 
Denumire factor evaluare: Sub-factor 3.1 – Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităților principale
și obținerea rezultatelor aferente acestora
Descriere: Componenta tehnică
Pondere: 12%
Algoritm de calcul: Se analizează 3 elemente care rezultă din metodologiei prezentată de ofertant prin realizarea structurii de
descompunere a activităților (WBS).
Punctajul maxim pentru fiecare element analizat (4 puncte) se acordă dacă:
•   pentru 90,01-100% din activități sunt indicate subactivități/sarcini în legătură cu modul în care se vor asigura cerințele de calitate
pentru activitățile principale;
•   90,01-100% din elementele terminale ale WBS sunt justificate corespunzător prin reglementări tehnice și/sau acte normative
specifice și/sau prin proceduri interne ale ofertantului;
•   90,01-100% din elementele terminale ale WBS sunt detaliate prin specificarea a cel puțin 3 sarcini
Punctajul de 2,00 puncte pentru fiecare element analizat se acordă dacă:
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•   pentru 80,01-90% din activități sunt indicate subactivități/sarcini în legătură cu modul în care se vor asigura cerințele de calitate
pentru activitățile principale;
•   80,01-90% din elementele terminale ale WBS sunt justificate corespunzător prin reglementări tehnice și/sau acte normative
specifice și/sau prin proceduri interne ale ofertantului;
•   80,01-90% din elementele terminale ale WBS sunt detaliate prin specificarea a cel puțin 3 sarcini
Punctajul minim, de 1,00 punct pentru fiecare element analizat se acordă dacă:
•   pentru 70,01-80% din activități sunt indicate subactivități/sarcini în legătură cu modul în care se vor asigura cerințele de calitate
pentru activitățile principale;
•   70,01-80% din elementele terminale ale WBS sunt justificate corespunzător prin reglementări tehnice și/sau acte normative
specifice și/sau prin proceduri interne ale ofertantului;
•   70,01-80% din elementele terminale ale WBS sunt detaliate prin specificarea a cel puțin 3 sarcini
 
Punctajul maxim care poate fi obținut pentru acest sub-factor este de 12 puncte (detalii în Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini).
Note:
1.   Proporția se calculează ca raport între numărul de elemente terminale care îndeplinesc cerința și numărul total de elemente
terminale prezentate în WBS x 100.
2.   Proporția se calculează cu două zecimale exacte, cu rotunjire prin adaos dacă a treia zecimală este egală sau mai mare cu 5, sau
prin lipsă dacă a treia zecimală este mai mică decât 5.

 
Denumire factor evaluare:  Sub-factor 3.2 – Gradul  de adecvare a planului  de lucru al  activităților  desfășurate pentru 30 de
amplasamente (PLA) prin raportare la metodologia propusă și la resursele alocate
Descriere: Componenta tehnică
Pondere: 24%
Algoritm de calcul: Pctj maxim pentru fiecare element analizat (4 puncte) se acordă dacă:
•   90,01-100% din activitățile și subactivitățile indicate în PLA sunt prezentate în ordine logică și cronologică;
•    Pentru 90,01-100% din activitățile,  subactivitățile  și  sarcinile  prezentate în   PLA sunt  indicate în  mod corect  relațiile  de
precedență;
•   90,01-100% din punctele de reper reflectă modul de predare eșalonată a rezultatelor activităților principale pentru cel mult 10
amplasamente o dată
•   Pentru 90,01-100% din sarcinile precizate în PLA repatizarea personalului este corelată cu atribuțiile indicate în tabelul de la cap.
VI.1. al propunerii tehnice (Informații privind personalul utilizat pentru îndeplinirea contractului)
•   Pentru 90,01-100% din sarcinile precizate în PLA durata sarcinii este corelată cu numărul persoanelor și a timpilor de lucru alocați
acestora în vederea îndeplinirii sarcinii
•   Pentru 90,01-100% din activitățile și subactivitățile prezentate în PLA durata acestora este corelată cu durata sarcinilor aferente
Pctj de 2,00 puncte pentru fiecare element analizat se acordă dacă:
•   80,01-90% din activitățile și subactivitățile indicate în PLA sunt prezentate în ordine logică și cronologică;
•   Pentru 80,01-90% din activitățile, subactivitățile și sarcinile prezentate în  PLA sunt indicate în mod corect relațiile de precedență;
•   80,01-90% din punctele de reper reflectă modul de predare eșalonată a rezultatelor activităților principale pentru cel mult 10
amplasamente o dată
•   Pentru 80,01-90% din sarcinile precizate în PLA repatizarea personalului este corelată cu atribuțiile indicate în tabelul de la cap.
VI.1. al propunerii tehnice (Informații privind personalul utilizat pentru îndeplinirea contractului)
•   Pentru 80,01-90% din sarcinile precizate în PLA durata sarcinii este corelată cu numărul persoanelor și a timpilor de lucru alocați
acestora în vederea îndeplinirii sarcinii
•   Pentru 80,01-90% din activitățile și subactivitățile prezentate în PLA durata acestora este corelată cu durata sarcinilor aferente
Pctj de 1,00 punct pentru fiecare element analizat se acordă dacă:
•   70,01-80% din activitățile și subactivitățile indicate în PLA sunt prezentate în ordine logică și cronologică;
•   Pentru 70,01-80% din activitățile, subactivitățile și sarcinile prezentate în  PLA sunt indicate în mod corect relațiile de precedență;
•   70,01-80% din punctele de reper reflectă modul de predare eșalonată a rezultatelor activităților principale pentru cel mult 10
amplasamente o dată
•   Pentru 70,01-80% din sarcinile precizate în PLA repatizarea personalului este corelată cu atribuțiile indicate în tabelul de la cap.
VI.1. al propunerii tehnice (Informații privind personalul utilizat pentru îndeplinirea contractului)
•   Pentru 70,01-80% din sarcinile precizate în PLA durata sarcinii este corelată cu numărul persoanelor și a timpilor de lucru.
Punctajul maxim care poate fi obținut pentru acest sub-factor este de 24 pct (detalii în Anexa nr. 2 la Caiet sarc).

 
Denumire factor evaluare: Factor 4 – Reducerea termenelor maxime de predare a documentațiilor tehnico-economice ca urmare a
metodologiei și organizării propuse
Descriere: Componenta tehnică
Pondere: 6%
Algoritm de calcul: Punctajul acordat la acest factor se referă la termenele de predare a DTAC/PAC pentru 30 de amplasamente și se
determină în funcție de punctajul obținut la fiecare din sub factorii S-F3.1 și S-F3.2, astfel:
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(a)   Dacă la fiecare din sub-factorii S-F3.1 și S-F3.2 s-a obținut un punctaj mai mare de 50,00% din punctajul alocat fiecăruia dintre
cei doi sub-factori:
În cazul DTAC/PAC (termen maxim de predare =10 zile lucrătoare de la emiterea avizelor):
•   Pentru reducerea termenului maxim de predare cu o zi – se acordă 0,75 puncte
•   Pentru reducerea termenului maxim de predare cu 2-3 zile – se acordă 1,50 puncte
•   Pentru reducerea termenului maxim de predare cu mai mult de 3 zile – se acordă 3,00 puncte
 
În cazul PT (termen maxim de predare = 5 zile lucrătoare de la emiterea autorizației de construire):
•   Pentru reducerea termenului maxim de predare cu o zi – se acordă 0,75 puncte
•   Pentru reducerea termenului maxim de predare cu 2 zile – se acordă 1,50 puncte
•   Pentru reducerea termenului maxim de predare cu mai mult de 2 zile – se acordă 3,00 puncte
 
(b)   Dacă la oricare din sub-factorii S-F3.1 și S-F3.2 s-a obținut un punctaj mai mic sau egal cu 50,00% din punctajul alocat fiecăruia
dintre cei doi sub-factori:
În cazul DTAC/PAC (termen maxim de predare =10 zile lucrătoare de la emiterea avizelor):
•   Pentru reducerea termenului maxim de predare cu o zi – se acordă 0,35 puncte
•   Pentru reducerea termenului maxim de predare cu 2-3 zile – se acordă 0,75 puncte
•   Pentru reducerea termenului maxim de predare cu mai mult de 3 zile – se acordă 1,50 puncte
 
În cazul PT (termen maxim de predare = 5 zile lucrătoare de la emiterea autorizației de construire):
•   Pentru reducerea termenului maxim de predare cu o zi – se acordă 0,35 puncte
•   Pentru reducerea termenului maxim de predare cu 2 zile – se acordă 0,75 puncte
•   Pentru reducerea termenului maxim de predare cu mai mult de 2 zile – se acordă 1,50 puncte
 
Punctajul maxim care poate fi obținut pentru acest factor este de 6 puncte (detalii în Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini).

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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 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.1.6) 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: Da

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2020/S 164-398719
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IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Servicii de proiectare și servicii conexe pentru obiectivul de investiții „Sistem de colectare selectivă a deșeurilor
la nivelul Sectorului 1”

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
CAP-05 / 21.05.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
VOLFTECH ENG 
Cod de identificare fiscala: 22602228; Adresa: Strada Sovata, Nr. 7A; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal:
410298; Tara: Romania; Telefon: +40 0744796707; Fax: -E-mail: office@volftech.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM
Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 6876162
Valoarea totala a contractului/lotului: 6391372,42
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              A. Informatii privind asocierea (dacă este cazul):
Unul sau mai mulți operatori economici (OE) au dreptul de a se asocia în vederea depunerii unei oferte comune. Pe durata contractului,
asociații răspund în mod solidar pentru executarea contractului. Într-o astfel de situatie:
1. Fiecare asociat va completa și prezenta DUAE propriu în conformitate cu cerințele autoritatii contractante (AC);
2. Grupul de OE care depun ofertă comună va depune, odata cu oferta, acordul de asociere; acesta va conține, pe lângă alte clauze
considerate necesare de către membrii asocierii, clauzele obligatorii din Formularul III.1.1.a)-2;
3. Dacă primul loc în clasament în urma aplicării criteriului de atribuire este ocupat de oferta comună depusă de o asociere, toți membrii
asocierii vor prezenta, la solicitarea AC, documentele probante în susținerea celor declarate la nivelul DUAE, astfel cum au fost acestea
precizate în cadrul fiecarei cerințe.
Note:
1. Constituirea asocierii nu trebuie să conducă la încalcarea regulilor de concurență (a se vedea Ghidul privind respectarea regulilor de
concurență  în  situația  participării  sub  forma  de  asociere  la  o  procedură  de  achiziție  publică  disponibil  la  adresa
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/  items/bucket12/id12037/ghid_consortii_final.pdf;
2. Niciunul dintre asociați nu trebuie să se afle în situațiile de excludere prevăzute la art 164, 165 si 167 din Lg nr. 98/2016, sub sancțiunea
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respingerii ofertei ca inacceptabilă;
3. Completarea DUAE fară a respecta cerințele de completare indicate în mod expres de AC, nedepunera DUAE pentru toți asociații odată
cu oferta, sunt acțiuni care determina respingerea ofertei ca inacceptabilă.
 
B. Inform privind subcontractanții (dacă este cazul):
1. Se vor preciza părțile din contract care urmează a fi subcontractate; pentru fiecare subcontractant propus se va prezenta acordul de
subcontractare conținand clauzele obligatorii prevăzute în Formularul III.1.1.a)-3.;
2.  Fiecare  subcontr.  propus  în  ofertă  va  prezenta  DUAE  propriu,  semnat  cu  semnatură  electronică  extinsă  de  reprezentantul
legal/împuternicit al acestuia, din care trebuie să rezulte că aceștia nu se află în situațiile de excludere prevăzute la art 164, 165 si 167 din
Lg nr. 98/2016; Acesta va fi depus odata cu oferta. În situația în care AC identifică o situație de excludere, în urma verificărilor efectuate în
temeiul art 170 alin 1 din Lg nr. 98/2016, va solicita, o singură dată, înlocuirea subcontr. în cauză. Înainte de a lua o decizie de excludere
întemeiată pe exisțenta unor situații prevazute la art 164 si 167 din Lg nr. 98/2016, AC va aplica dispozițiile art 171 alin 1-3 din Lg nr.
98/2016;
3. Dacă primul loc în clasament în urma aplicării criteriului de atribuire ofertelor admisibile este ocupat de o ofertă care conține precizări
privind subcontr propuși, toți subcontr respectivi vor prezenta, la solicitarea AC, docum care probează declarațiile de la nivelul DUAE. La
incheierea contractului  ofertantul va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii in baza acordurilor de subcontractare.
4. Completarea DUAE fară a respecta cerințele de completare indicate în mod expres de AC, nedepunera DUAE pentru subcontr. odată cu
oferta, sunt acțiuni care determină respingerea ofertei ca inacceptabilă.
 
C . Inform privind terții susținători :
1. În situația în care un OE/ un grup de OE nu poate îndeplini cerințele referitoare la capacitatea tehnică si/sau economica, acesta are
dreptul de a invoca susținerea unuia sau mai multor terți, indiferent de natura relațiilor juridice existente între OE și terțul respectiv; în
acest caz îndeplinirea cerințelor se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor cumulate ale ofertantului  și  ale terțului.
Dispozitiile art. 182-184 din Lg nr. 98/2016 se vor aplica in mod corespunzator.
2. Terțul va completa DUAE propriu semnat cu semnatură electronică de reprezentantul legal/împuternicit al al terțului, din care trebuie să
rezulte că acesta nu se afla în situațiile de excludere prevazute la art 164, 165 si 167 din Lg nr. 98/2016;
3. Fiecare tert sustinator va completa și Formularul III.1.1.a)-1.
4. Ofertantul are obligația să prezinte documentele transmise acestuia de către terț, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul va
asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, docum care se vor constitui anexe la respectivul angajament;
5. Dacă primul loc în clasam în urma aplicării criteriului de atribuire ofertelor admisibile este ocupat de o ofertă care beneficiază de
susținerea unui/unor terți, toți terții respectivi vor prezenta, la solicitarea AC, docum care probează declarațiile de la nivelul DUAE.
6. Completarea DUAE fară a respecta cerințele de completare indicate în mod expres de AC, nedepunera DUAE pentru terț odată cu
oferta, sunt acțiuni care determină respingerea ofertei ca inacceptabilă.
 
D.   Comunicarea in cadrul procedurii, inclusiv depunerea ofertei si documentelor care o insotesc, se va realiza exclusiv prin mijloace
electronice si numai prin intermediul SEAP. Orice alta forma de comunicare, verbala sau scrisa (fax, posta electronica, depunere la sediul
destinatarului), nu va fi luata in considerare. Fac exceptie de la aceasta regula documentele care se transmit in temeiul art. 8 din Legea nr.
101/2016; acestea se comunica in scris, de regula prin  posta electronica, dar si prin fax sau depunere la sediul destinatarului.
E.   Informatii privind solicitarile de clarificari si/sau de informatii suplimentare formulate de operatorii economici
a)   Solicitarile de clarificari si/sau de informatii suplimentare formulate de operatorii economici interesati de procedura vor fi transmise
autoritatii contractante numai prin intermediul SICAP (conform Notificarii ANAP nr 247/2016). Orice alta forma de comunicare, verbala
sau scrisa (adresa transmisa prin fax/ posta/ posta electronica/ depusa la sediul autoritatii contractante etc.), nu va fi luata in considerare.
b)   Pentru a transmite solicitari de clarificari si/sau de informatii suplimentare, operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP si sa fie
inscrisi la procedura.
c)   Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la solicitarile de clarificari si/sau informatiile suplimentare solicitate de operatorii
economici interesati de procedura numai prin intermediul SICAP, cu respectarea prevederilor Notificarii ANAP nr 247/2016.
d)   Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari, cel mai tarziu, in a 12- a zi inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor.
F.   În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în
ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii de
evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceștia sunt precizați în
documentația de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se
clasează pe poziția 1, autoritatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalți factori de evaluare cu ponderi egale
(urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la
realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut pentru factorul de evaluare
subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate). Oferta câștigătoare va fi declarată cea care
se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la
epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament,
autoritatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare
“prețul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în
clasament, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi
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prețuri (reofertare de preț).
 

VI.4) Proceduri de contestare
 

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform art. 8, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 101/2016.

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

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.05.2021
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