
Servicii de verificare tehnică a proiectelor pentru
obiectivul de investiții „Sistem de colectare selectivă a

deșeurilor la nivelul Sectorului 1”
Anunt de participare simplificat

 
 

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 verificare tehnică a proiectelor pentru obiectivul de investiții  „Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul
Sectorului 1”
Numar referinta: 41640678_2020_PAAPD1137425

 
II.1.2) Cod CPV principal
71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)

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

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Servicii de verificare tehnică a documentațiilor tehnice emise de proietanți în vederea în vederea autorizării și execuției
lucrărilor pentru 1973 de amplasamente subterane și/sau a amplasamentelor atipice aferente  obiectivului de investiții „Sistem de
colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1”.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 419618; 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: 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Sectorul 1 al municipiului BucureștiSectorul 1 al municipiului București

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
1Asigurarea, în condițiile legii, a serviciilor prestate specialiști atestați în verificarea documentațiilor tehnice emise de proietanți în
vederea în vederea autorizării și execuției lucrărilor pentru 1973 de amplasamente subterane și/sau a amplasamentelor atipice care
nu permit realizarea unor puncte subterane de colectare a deșeurilor, potrivit soluțiilor adoptate în funcție de avizele și acordurile
obținute în baza certificatelor de urbanism.  Verificarea tehnică a documentațiilor se va realiza de către verificatori tehnici atestați în
conformitate cu Ordinul MDRAP nr. 2264/2018 pentru cerința fundamentală „rezistență mecanică și stabilitate” pentru domeniile: A1
–  rezistență mecanică și  stabilitate pentru construcții  cu structura de rezistență din beton, beton armat,  zidărie,  lemn; A2 –
rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite; Af –
rezistența  mecanică  și  stabilitatea  masivelor  de  pământ,  a  terenului  de  fundare  și  a  interacțiunii  cu  structurile  îngropate.
Documentațiile supuse verificării sunt: 1 documentație a proiectului-tip modificat ; 23.676 documentații tehnice pentru obținerea
avizelor solicitate prin certificatul de urbanism – piese scrise și piese desenate; 1973 studii geotehnice – piese scrise și piese
desenate; 828 proiecte pentru autorizarea desființării lucrărilor (PAD/DTAD) – piese scrise și piese desenate; 1973 proiecte pentru
autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC) – piese scrise și piese desenate; 1973 proiecte tehnice de execuție (PT) – piese scrise și
piese desenate; 198 documente tehnice întocmite de către proiectanți pe parcursul execuției lucrărilor (dispoziții de șantier) – piese
scrise și piese desenate.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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

 

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

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Cerinta 1. Participanții la procedură (indiferent de calitatea în care participă - ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant, după
caz) nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr 98/2016.
Modalitate de demonstrare preliminară prin completarea DUAE: Se va completa DUAE (partea I, partea a II-a – secțiunile A, B si C –
și partea a III-a – secțiunile A, B, C și D) de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant unic/
ofertant asociat/ subcontractant, după caz). În cadrul părții a II-a, secțiunea B se vor completa informații privind reprezentantul/
reprezentanții  legali  ai  operatorului economic (potrivit  datelor din certificatului constatator solicitat la III.1.1.b) și,  după caz,
informații  privind reprezentantul  împuternicit  să  reprezinte  operatorul  economic  în  relațiile  cu terții,  precizând limitele  de
reprezentare.
Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării: Ofertantul clasat pe primul loc în clasament în urma aplicării criteriului de
atribuire ofertelor admisibile și,  dacă există,  subcontractanți  ai  acestuia,  vor prezenta,  la  solicitarea autorității  contractante,
următoarele documente probante a informațiilor prezentate în DUAE:
1. Certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică (cf art 168 alin 1 si art 164 alin 1 din Legea nr. 98/2016); 2. Certificat de cazier
judiciar pentru fiecare persoană fizică indicată în certificatul constatator ca fiind membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al ofertantului sau ca având putere de reprezentare, de decizie sau de control așa cum rezultă din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv (cf art 168 alin 1 si art 164 alin 2 din Legea nr. 98/2016); 3. Certificate de atestare
fiscală, emise de organele fiscale competente potrivit art 158 si 159 din Lg nr 207/2015 – Codul de procedură fiscală, din care sa
rezulte lipsa datoriilor restante la bugetul general consolidat și la bugetul local la momentul prezentării acestuia (bugetul general
consolidat este definit la art. 3 alin. 2 din Legea nr 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare). Acestea se vor prezenta pentru toate
punctele de lucru/sediile secundare înscrise în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului; 4. Dacă este cazul,
documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art.
167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016.
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Note:
1. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc în clasament la finalizarea evaluării ofertelor și, dacă există, subcontractanți ai
acestuia, sunt nerezidenți se acceptă ca documente probante documente echivalente celor solicitate pentru operatorii economici
rezidenți, emise de autorități competente din țara de origine a acestuia sau din țara în care este stabilit. În cazul în care în țara de
origine sau în țara în care este stabilit nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate
situațiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta ca document probant o declarație pe
propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi  legale referitoare la declarația pe propria răspundere,  o
declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare care are competențe în acest sens (cf. art.
168 alin. 3 din Legea nr. 98/2016).
2.  Neîndeplinirea  cerinței  și/sau  nedepunerea  DUAE de  către  toți  participanții  la  procedură  atrage  respingerea  ofertei  ca
inacceptabilă (cf. art.137 alin 2 lit.b) din HG 395/2016)
3. Comisia de evaluare va exclude orice operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunostință ca
operatorul economic se află, având în vedere acțiunile sau inacțiunile săvârșite, înainte sau în cursul procedurii, în una dintre
situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire (cf art
169 din Legea nr. 98/2016).
4. Dispozitiile art. 66, alin. (1) din Anexa la HG nr. 395/2016 se vor aplica în mod corespunzător.
 
Cerinta 2.  Ofertanții, ofertanții asociați, subcontractanții propuși nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art.59- 60 din
Legea nr. 98/2016.
Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii
de atribuire sunt:
Bogdan-Virgiliu Pavel – Director General
Ortansa Frone-Borcea – Director General Adjunct al Direcției Management Economic
Razvan-Aurelian Munteanu – Director General Adjunct al Direcției Programe și Investiții
Nicolae Gușu - Sef Serviciu Juridic, Avizare Acte și Arhivă
Diana Beatrice Pauliuc – Șef Serviciu Management Achiziții Publice
Modalitate de demonstrare : Se va completa și încărca în SEAP la documentele de calificare, Formularul III.2.1. – Declarație privind
inexistența conflictelor de interese în sensul art 59-60 din Lg nr 98/2016 - de către toți  operatorii  economici  participanți  la
procedură (indiferent de calitatea în care participă).
Operatorii  economici  participanți  la  procedură  (ofertant  unic,  ofertanți  asociați  și,  dacă  există,  subcontractanți)  trebuie  să
dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, 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 ce fac obiectul contractului de achiziție publică.
Modalitate de demonstrare preliminară prin completarea DUAE: Fiecare participant la procedură (ofertant unic, ofertanți asociați și,
dacă există, subcontractanți), va completa DUAE propriu astfel : Partea a IV-a (Criterii de selecție), secțiunea A (Capacitatea de a
corespunde cerințelor)
Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării:  Ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire
ofertelor admisibile și, dacă există, subcontractanți ai acestuia, vor prezenta ca document probant al declarației de la nivelul DUAE,
la solicitarea autorității contractante, Certificatul constatator
emis de Oficiul Registrului Comerțului sau, în cazul operatorilor economici nerezidenți, orice alt document echivalent, potrivit Anexei
IX din Directiva 2014/24/UE care să contină datele prevazute la art 7 alin 2 din Normele metodologice de ținere a registrelor
comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiției nr 2594/C/2008.
În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc în clasament după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile nu este
rezident, se acceptă ca documente probante documente echivalente celor solicitate pentru operatorii economici rezidenți, emise de
autorități competente din țara de origine a ofertantului sau din țara în care acesta este stabilit. În cazul în care în țara de origine sau
în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate, se va accepta ca document probant o
declarație pe propria răspundere sau,  dacă în țara respectivă nu există prevederi  legale referitoare la  declarația pe propria
răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative care are compețente în acest sens.
Dispozitiile art. 66, alin. (1) din Anexa la HG nr. 395/2016 se vor aplica în mod corespunzător.

 
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: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 

Sectiunea IV: Procedura
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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: 16.11.2020 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: 16.02.2021
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.11.2020; 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
              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
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.
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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. 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.
 
D. 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 SEAP (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 SEAP, cu respectarea prevederilor Notificarii ANAP nr 247/2016.
d) Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari, cel mai tarziu, in a 3- a zi inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor.
 
E. În situația în care două sau mai multe oferte vor prezenta același preț, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de
către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț), până la departajarea acestora.
 
F. Pentru ca operatorii  economici să poată avea o privire de ansamblu asupra proietului ce urmeză a fi  verificat,  atașam în cadrul
documentației de atribuire Proiectul Tip.

 
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: -

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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2020
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