Anunt de participare numarul 139656/12.10.2012

Documentatie de atribuire
Numar
62386
documentatie:
Contract de servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a
Denumire
studiului de piata aferente investitiei ”TransAgropolis – Transfrontier
contract:
Agribusiness Support”
Data acceptare: 12.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69 , Localitatea: Iasi , Cod
postal: 700075 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte
, Tel. +40 232235100 , In atentia: Anca Muscheru , Email: achizitii.publice@icc.ro ,
Fax: +40 232214425 , Adresa internet (URL): www.icc.ro , Adresa profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2)

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)

Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a studiului
de piata aferente investitiei ”TransAgropolis – Transfrontier Agribusiness Support”
II.1.2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de
prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie;
servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de
consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop prestarea de servicii de elaborare a studiului de fezabilitate si a
studiului de piata pentru realizarea obiectivului "TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT ", în conformitate cu prevederile
legale în vigoare si caietul de sarcini.
Livrabilele din contract vor cuprinde:
-PUZ in vederea realizarii obiectivului de investitii din cadrul proiectului "
TRANSAGROPOLIS - TRANSFRONTIER AGROBUSINESS SUPPORT " in
conformitate cerintele din Certificatul de Urbanism nr.63/12.06.2012 emis de Primaria
comunei Letcani.
-Studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii aferent proiectului
"TRANSAGROPOLIS - TRANSFRONTIER AGROBUSINESS SUPPORT " inclusiv
avize, acorduri si avize necesare emiterii Autorizatiei de Construire si Certificatului de
Urbanism
-Studiul de Piata pentru regiunea transfrontaliera Iasi (judetul Iasi, Romania),
Vinitsa(Ucraina), Ungheni(Republica Moldova) si Falesti (Republica Moldova).
-Sumar executiv al Studiului de Piata
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)
79300000-7 - Studii de piata si cercetare economica; sondaje si statistici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata a contractului este de 281.769,89 lei, fara TVA, echivalent a
61.744,25 euro la curs Inforeuro 1-31 aug, 1 euro= 4,5635 lei.
Livrabilele din contract vor cuprinde:
-PUZ in vederea realizarii obiectivului de investitii din cadrul proiectului "
TRANSAGROPOLIS - TRANSFRONTIER AGROBUSINESS SUPPORT " in
conformitate cerintele din Certificatul de Urbanism nr.63/12.06.2012 emis de Primaria
comunei Letcani.
-Studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii aferent proiectului
"TRANSAGROPOLIS - TRANSFRONTIER AGROBUSINESS SUPPORT " inclusiv
avize, acorduri si avize necesare emiterii Autorizatiei de Construire si Certificatului de
Urbanism
-Studiul de Piata pentru regiunea transfrontaliera Iasi (judetul Iasi, Romania),
Vinitsa(Ucraina), Ungheni(Republica Moldova) si Falesti (Republica Moldova).
Documentul nu va depasi 200 pagini, redactate în Times New Roman, caracter 12, la
1,15 rânduri.
-Sumar executiv al Studiului de Piata. Documentul nu va depasi 50 pagini, re-dactate în
Times New Roman, caracter 12, la 1,15 rânduri.

Valoarea estimata fara TVA: 281,769.89 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3)

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
160 zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)

Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia pentru participare este in suma de 5635,39 lei si se va constitui, conform art. 86
alin. 1 din HG nr. 925/2006: prin virament in contul Consiliului Judetean Iasi nr.
RO72TREZ4065006XXX000459, CF: 4540712, Trezoreria Municipiului Iasi – se
prezinta OP confirmat de banca emitenta sau printr-un instrument de garantare emis în
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original (model
Anexa7.2.2.11). Valabilitatea garantiei pentru participare va fi de minimum 90 de zile
calendaristice începând cu data limita de depunere a ofertelor. In cazul în care ofertantul
se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004
privind stimularea infiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, acesta
beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. În
aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe
propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM (Anexa 07.1 si Anexa 07.2).In
cazul unei asocieri, reducerea cu 50% se aplica daca toti asociatii sunt IMM si prezinta
Declaratia mentionata anterior. Autoritatea Contractanta va retine o parte din garantia de
participare, ofertantul pierzand o parte din suma constituita, atunci cand acesta din urma
se afla in situatia prevazuta la art.278^1, alin.(1), respectiv suma de 2817,69 lei.
Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 10% din pretul
contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conf. art. 90 alin. (1) si (2) din HG
nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari (Anexa 7.2.2.19 – Model GBE) sau prin
depunere in numerar la casieria autoritatii contr. Daca partile convin, GBE se va putea
constitui si conf. alin. 3 al art. 90/HG 925/2006. GBE a contractului trebuie constituita
în termen de max. 10 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti, sub
sanctiunea rezilierii acestuia. Perioada de valabilitate a GBE trebuie sa acopere perioada
de timp pâna la data incheierii procesului-verbal de receptie finala. Ofertantii tip IMM
care indeplinesc prev. legislatiei in vig. (Legea 346/2004), beneficiaza de reducere de
50% a cuantumului GBE (pt. a beneficia de aceasta reducere of. vor depune
documentele prin care dovedesc ca sunt IMM).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Comun Romania – Ucraina- Republica Moldova 2007-2013,
Bugetul Local
III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)

Conditii de participare

III.2.1)

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in
registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Neincadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006-Declaratie privind
eligibilitatea (ANEXA 7.2.2.12 A);Tertul sustinator are oblig. neincadrarii in sit. prev la
art.
180/OUG
34/2006.
-Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006-Declaratie privind
neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG34/2006 (Anexa
7.2.2.12B);Tertul sustinator are oblig. neincadrarii in sit. prev la art. 181 lit. a, c^1 si
d/OUG
34/2006.
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata:
1.Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind obligatiile de plata
catre
bugetul
general
consolidat,
2.Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind impozitele si taxele
locale
si
alte
venituri
ale
bugetului
local,
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt
considerate ca fiind îndeplinite în masura în care ofertantul prezinta inlesniri la plata de
genul esalonarilor sau compensarii platii obligatiilor exigibile de plata. In cazul
depunerii unei oferte în asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la
art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat. Toate
certificatele/documentele trebuie sa fie prezentate în oricare dintre formele original,
copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si trebuie sa
ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor catre buget exigibile scadente în luna anterioara celei în care se depun
ofertele.
- Declaratii privind calitatea de participant la procedura (ANEXA 7.2.2.12 C),
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (ANEXA 16);
- Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006-Declaratie pe
propria raspundere privind neincadrarea în situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr.
34/2006 (ANEXA 7.2.2.12 B^); Pers.care detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu
sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent
autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica:
- Cristian Mihai Adomnitei-Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Victor ChirilaVicepresedinte Consiliul Judetean Iasi, Victorel Lupu-Vicepresedinte Consiliul Judetean
Iasi, Lacramioara Vernica-Secretarul Judetului Iasi, Maria Poraico- Director executiv
Directia Juridica, Dumitru Cantemir-Sef Serviciu Financiar Contabil, Elena Adriana
Margarint-Sef Serviciu Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperare Creante, Directia
Proiecte si Dezvoltare Durabila: Teodora Jinga-Director executiv, Georgiana NiculescuDirector executiv interimar, Carmen Irimescu-Sef Serviciu Proiecte si Parteneriate, Lina
Diana-manager proiect, Emilia Popescu-responsabil tehnic 2, Cazangiu Dana Marinaresponsabil tehnic 2, Anca Muscheru- Director executiv Directia Achizitii Publice,
Mihai Iftimiei- Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte, Alina Iosub-consilier
Serviciul
Achizitii
Publice
si
Contracte.
- Consilieri judeteni : Adascalitei Constantin, Aivanoaei Constantin Alin, Apavaloae
Dinu, Baciu Mihai, Boz Petru Eduard, Bratescu Liviu, Bulgaru Liviu Gabriel, Carp
Petra, Caliman Adrian Constantin, Cîtea Vasile, Chirila Victor, Cozianu Iulian, Dascalu
Petru, Hauta Marian, Ivancia Mihaela, Lebada Dorel, Lupascu Vasile, Lupu Magdalena,
Lupu Victorel, Macovei Silviu Nicu, Mihai Florin, Morosan Catalin, Popa Silviu Florin,
Popescu Mihail Gabriel, Romaniuc Liliana, Rosca Ciprian Lucian, Stanciu Cristian,
Stoian Ioan, Salaru Vasile, Serban Constantin, Toma Vasile, Urcaciu Ion Lorin, Ursanu

Radu Ionel, Vintila Iordan, Vornicu Carmen Paula, Vornicu Liviu Gabriel.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul
mentionat. In cazul in care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare
subcontractant va prezenta documentul mentionat.In cazul depunerii unei oferte
individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti
sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Existenta unei forme de inregistrare si/sau atestare / apartenenta din punct de vedere
profesional - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa
rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului contine si domenii similare celui care face
obiectul prezentei proceduri, faptul ca nu sunt înscrise mentiuni cu privire la aplicarea
Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei sau ca ofertantul este în incapacitate de
plata, lichidarii voluntare sau alte proceduri care au ca efect juridic suspendarea
activitatii / dizolvarea persoanei juridice, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data
limita de depunere a ofertelor. In cazul prezentarii documentului in copie ”conform cu
originalul”, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, inainte de
transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru
conformitate
a
documentului
in
original/copie
legalizata.
- Pentru persoane juridice/fizice straine-Documente edificatoare care sa dovedeasca o
forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara
în care ofertantul este rezident din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului
contine si domenii similare celui care face obiectul prezentei proceduri.Documentele vor
fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu
originalul” semnata si stampilata si vor fi însotite de o traducere autorizata în limba
româna.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului pentru partea din contract pe care o
realizeaza asociatul/asociatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita demonstrarea situatiei economice si financiare prin prezentarea mediei cifrei
de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2009,2010,2011). În cazul în care oferta este depusa
de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnata
de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise
centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentantii
legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta
nr.
1
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand numele/titlul contractelor,
valoarea finala certificata a acestora, sursa de finantare, perioada de prestare, beneficiari,
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, cota (%)
de participare a ofertantului din valoarea contractului, precum si o descriere a serviciilor
prestate in cadrul contractului. Lista principalelor servicii va fi sustinuta si probata prin
prezentarea cel putin a unui certificat/document emis sau contrasemnat de autoritatea
contractanta ori de catre clientul privat beneficiar (ex: procese verbale de receptie
calitativa si cantitativa/documente constatatoare/ recomandari).Valoarea finala
certificata reprezinta pretul final platit de beneficiar pentru prestarea serviciilor
respective.Aceasta
va
fi
indicata
în
lei.
Perioada de prestare se va indica prin mentionarea lunii si anului în care contractul a fost
semnat si, respectiv, serviciile au fost duse la bun sfarsit. Cota de participare a

ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare
participarii acestuia la contractul respectiv. În cazul în care oferta este depusa de o
asociere, iar doi sau mai multi asociati au participat în comun si la realizarea
contractului adus ca referinta, cota de participare se va calcula în ansamblu, indicânduse si cotele de participare individuale. În cazul în care beneficiarul este un client privat
si, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se
realizeaza printr-o declaratie pe propria raspundere a ofertantului sau, daca în tara de
nationalitate a acestuianu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria
raspundere,
o
declaratie
autentica
data
în
fata
unui
Cerinta
nr.
6
-Lista cuprinzând subcontractantii-Acordurile de subcontractare, daca este cazul.
Ofertantii vor prezenta Anexa 7.2.2.12G, în original, însotita si de fotocopii ale
acordurilor de subcontractare, daca este cazul. Pentru fiecare subcontractant declarat se
vor prezenta documente cu privire la resursele materiale si umane care vor fi implicate
în contractul ce urmeaza a fi indeplinit si Declaratie pe propria raspundere privind
neincadrarea în situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr. 34/2006 (ANEXA 7.2.2.12
B^). Acordurile de subcontractare prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se
vor
constitui
în
anexe
la
contract.
notar, a unei aut. administrative sau judiciare sau a unei asoc. profesionale care are
competente în acest sens. Certif./documentele respective trebuie sa includa toate
informatiile necesare pentru a permite comisiei de evaluare sa aprecieze corespondenta
acestora cu informatiile furnizate în Lista contractelor prestate, precum si corectitudinea
acestor
informatii.
Cerinta
nr.
2
1. Ofertantul va face dovada ca în ultimii 3 ani a prestat servicii similare obiectului
contractului
ce
urmeaza
a
fi
atribuit,
si
anume:
elaborare
studiu
de
fezabilitate
realizare
studiu
de
piata.
Data de referinta pentru calcularea ultimilor 3 ani este data depunerii ofertelor.
2. Prezentarea unei recomandari sau document constatator/proces verbal de receptie
partiala sau la sfârsitul prestarii, dupa caz, din partea beneficiarului, care sa confirme
prestarea
contractului
de
servicii
similare
de
mai
sus.
Cerinta
nr.
3
1. Declaratie a ofertantului referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat
în
ultimii
3
ani.
Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru indeplinirea
contractului, personalul angajat/cadrele de conducere in ultimii 3 ani nefiind în mod
obligatoriu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului. In cazul în care
oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o Declaratie centralizatoare pentru
asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca
lider, precum si Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de
reprezentantii
legali
ai
fiecarui
asociat,inclusiv
liderul.
3.2.Lista pers“exp.cheie” resp.de indepl.contr, cu doc.de atestare(cf.cu orig)si CV-urile
ac.
Of.va
avea
oblig.sa
asig.minim
urm.categ.de
pers:
1 Ing.proiectant–ing.instalatii:-studii sup.tehn.finaliz.cu dipl.de ing.constructii,
spec.instal; - part.la realiz.cel putin 1 SF; - angaj.pers.de a part. la îndepl.contr.
1
Ing.proiectant-ing.constr.civile
si
ind.:-studii
sup.tehn.finaliz.cu
dipl.de
ing.constr.civile si industriale; -part.la realiz.cel putin 1 SF; -angaj.pers.de a part. la
îndepl.contr.
1 Arhitect: -studii sup.finaliz.cu dipl. de arh; -particip.la realiz.cel putin 1 SF; particip.la realiz.cel putin 1 PUZ; -angaj. pers. de a part.la îndepl. contr.
1 Analist financiar:-studii sup.econ.finaliz.cu dipl.de econ.; -particip. la realiz. cel putin
1 analize cost-beneficiu, în cadrul unui SF; -angaj. pers.de a part.la îndepl. contr.

1 Spec.marketing: -studii sup. econ.finaliz. cu dipl.de econ.; -part. la realiz.cel putin 1
studiu
de
piata;-angaj.
pers.de
a
part.la
îndepl.
contr.
Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente
care
sa
ateste
experienta
prezentata
în
CV.
Cerinta
nr.
4
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la dotarile cu echipamentele
specifice pentru indeplinirea contractului. Ofertantul trebuie sa nominalizeze dotarile
tehnice care vor participa direct la indeplinirea contractului, prin completarea Anexei
7.2.2.12H.,in
conformitate
cu
caietul
de
sarcini.
Ofertantul va avea obligatia sa asigure minim urmatoarele dotari : 1 scanner, 1
automobil,
1
computer,
1
telefon
fix,
1
fax,
1copiator.
In cazul asociatiilor, Anexa 7.2.2.12H, trebuie sa fie completata de catre liderul
asociatiei si va cuprinde echipamentele de la toti partenerii asociatiei.
Cerinta
nr.
5
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand
si sustinerea acordata de catre o alta persoana, conform art. 190 din OUG nr. 34/2006
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea
unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si
profesionale invocate. Persoana sustinatoare a unui operator economic pentru
participarea la procedura de atribuire a contractului este obligata sa prezinte urmatoarele
documente in original: Anexa 7.2.2.12A, Anexa 7.2.2.12B^2, Anexa 7.2.2.12B^1,
Anexa 20 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala, încheiat în forma
autentica, Anexa nr. 22 – Declaratie tert sustinator tehnic si profesional –LISTA privind
personalului angajat si al cadrelor de conducere, Anexa nr. 20^1 - Angajament Tert
sustinator
tehnic
si
profesional.
Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau
echivalent, pentru activitati corespunzatoare indeplinirii contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3)

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)

Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)

Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
1. Pretul ofertei

Pondere
70 %

Descriere: Pentru oferta cu pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim
alocat acestui factor de evaluare (70 de puncte), iar pentru celelalte oferte,
punctajul se va acorda dupa formula:P1n = (Pretul minim /Pretul „n”) x 70
puncte, unde:- „P1n” este Punctajul realizat de Ofertantul „n” in urma
evaluarii ofertei acestuia conform factorului 1 de evaluare;- „ Pretul minim „
este pretul cel mai mic dintre preturile ofertelor evaluate;- „ Pretul” „n” este
Pretul oferit de ofertantul „n”
30 %
Durata de prestare a serviciilor
2.
Descriere: Punctajul se va calcula astfel:-pentru durata de prestare cea mai
scazuta (durata minima) se acorda 30 puncte,- pentru alta durata (dar nu mai
mare de 160 zile), punctajul se acorda astfel:Puncte durata de prestare (n)=
Durata minima/Durata de prestare ofertata x 30. Durata se va exprima în zile
(prag minim:60 zile, prag maxim:160 zile), ofertele care sunt peste pragul
maxim vor fi considerate neconforme, iar cele sub pragul minim nu vor fi
punctate suplimentar.
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)

Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8906/31.08.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia
unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la
documente:02.11.2012 12:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2012 09:00
IV.3.5)

Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor
selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2012 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69,
Municipiul Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP, dupa caz
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

Contractul este periodic
Nu

VI.2)

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul „TransAgropolisTransfrontier Agribusiness Suport”, in cadrul Programului Operational Comun
România-Ucraina-Republica Moldova
Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european: Altul (Programul Operational Comun România – Ucraina – Republica
Moldova 2007 – 2013)

VI.3)

Alte informatii
IV.2.1 Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale:
modalitatea de departajare va fi pretul si daca se constata ca ofertele clasate pe primul
loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis,
in vederea departajarii ofertelor.

VI.4)

Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti ,
Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:
+40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr.
34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI – Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 69 , Localitatea: Iasi , Cod postal:
700075 , Romania , Tel. +40 232235100 , Email: achizitii.publice@icc.ro , Fax: +40
232214425 , Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.5)

Data expedierii prezentului anunt
12.10.2012 11:52

