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Denumire plan

Denumire detaliu plan

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: Directia Achizitii
Publice , Tel. +40 0232235100 , In atentia: Anca Luminita Muscheru , Email: achizitii.publice@icc.ro , Fax: +40 0232214425/210/336 , Adresa internet
(URL): www.icc.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV
SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

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)
II.1.1)

DESCRIERE
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE FURNIZARE A DOTARILOR SI ECHIPAMENTELOR MEDICALE PENTRU “Ambulatoriul de Specialitate
Obstetrica ?i Ginecologie Cuza Voda Ia?i”, COD SMIS 18494

II.1.2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: “Ambulatoriul de Specialitate Obstetrica ?i Ginecologie Cuza Voda Ia?i”
Codul NUTS: RO213 - Iasi

II.1.3)

Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.4)
II.1.5)

Informatii privind acordul-cadru
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului de achizi?ie publica îl constituie furnizarea, transportul, instalarea, punerea în functiune, si service-ul în perioada de garantie, a
dotarilor si echipamentelor medicale aferente proiectului “Ambulatoriul de Specialitate Obstetrica ?i Ginecologie Cuza Voda Ia?i”, COD SMIS 18494

II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33192000-2 - Mobilier medical (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)
II.2.1)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
Cantitatea totala sau domeniul
DOTARILE SI ECHIPAMENTELE MEDICALE CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI:
1 Plita electrica pentru etalarea sectiunilor histologice - buc 2
2 Histoteca blocuri - buc 9
3 Histoteca lame - buc 3
4 Hota cu flux laminar - buc 1
5 Lampa suplimentara pentru lumina (perete) - buc 1
6 Frigider medical cu sertare - buc 1
7 Masa disectie probe - buc 1
8 Combina frigorifica - buc 1
9 Scaune recolta - buc 6
10 Dulap cu sertare (fiset metalic) - buc 3
11 Combina frigorifica - buc 2
12 Masa de lucru cu blat - buc 3
13 Scaun - buc 4
14 Combina frigorifica - buc 2
15 Masa de lucru cu blat - buc 4
16 Scaun - buc 4
17 Raft materiale sterile - buc 1
18 Masa calculator - buc 2
19 Masa pentru etuva (consola) - buc 1
20 Birou - buc 1
21 Masa de lucru cu blat - buc 3
22 Scaun - buc 4
23 Scaun - buc 2
24 Canapea - buc 1

25 Masa - buc 1
26 Dulap vestiar - buc 1
27 Rafturi - buc 1
28 Frigider - buc 1
29 Masa instrumentar - buc 5
30 Consola cu blat turnat medii - buc 1
31 Dulap medicamente - buc 5
32 Scaune - buc 15
33 Paravane - buc 5
34 Canapele sala de asteptare - buc 2
35 Canapele consultatii - buc 5
36 Dulap vestiar - buc 12
37 Mese consultatie ginecologie - buc 5
Valoarea estimata a achizitiei: 259. 550,00 lei fara TVA, echivalent a 58.607,69 euro, la cursul BNR din data de 04.09.2015, 1 euro = 4,4286 RON,
Valoarea estimata fara TVA: 259,550 RON
II.2.2)

Optiuni
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

30 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 : - 5.191 lei Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006:
prin virament bancar, 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 orientativ Formular nr. 1, in original) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile calendaristice incepand cu data
limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea
autorizata în limba româna. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în euro/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei
limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa
mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prev. legisl. in vig. (Legea
346/2004), beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului GP (pt. a beneficia de aceasta reducere of. vor depune documentele prin care dovedesc ca
sunt IMM - Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea încategoria IMM, Anexa 07, in original. In cazul unei asocieri, red.cu 50% se aplica daca
toti asoc. sunt IMM si prezinta Declaratia mentionata anterior. GBE a contractului se va constitui în cuantum de 10% din pretul contractului ce urm. a fi
atribuit, exclusiv TVA, conf. art. 90 alin. (1) si (2) din HG nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis în cond. legii de o societate bancara sau de
o soc.de asigurari. Daca partile convin, GBE se va putea constitui si conf. alin. 3 al art. 90/HG 925/2006, asa cum a fost modificat prin HG nr. 1.045/2011.
GBE a contr. trebuie constituita în termen de max. 10 zile de la data semnarii contr.de catre ambele parti, sub sanct. rezilierii acestuia. Per. de valab. a

GBE trebuie sa acopere perioada de timp pana la data ultimului proces verbal de receptie a produselor livrate. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prev.
legisl. 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). In cazul unei asocieri, red.cu 50% se aplica daca toti asoc. Sunt IMM. Per. De valab. a GBE trebuie sa acopere
perioada de timp pâna la data incheierii procesului-verbal de receptie finala. Garantia de buna executie emisa în alta limba decât româna va fi prezentata
în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. (Model orientativ Formular nr.2, in original)
III.1.2
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
)
- Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3: Îmbunatatirea infrastructurii sociale, - 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
1. Neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti, pentru coruptie,
frauda si/sau spalare de bani, activitati ale unei organizatii criminale.
Documente de confirmare :
- Declaratie pe proprie raspundere, în original (model– Formular nr.4 )
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. Documentele solicitate pentru neincadrarea in
prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
2. Neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care înregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de
cuantumul acestora) – din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii
anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o
declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul
nr. 509/2011.
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 indeplinite in masura in care ofertantul (toti membrii asocierii, dupa caz) prezinta înlesniri la plata de genul
esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine, dupa caz).
Documente de confirmare :
- Declaratie pe proprie raspundere, în original (model– Formular nr. 4A )
Pentru persoane juridice romane se solicita, suplimentar fata de Formularul nr. 4A:
- Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind obligatiile de plata catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa faptul ca

ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor .
- Certificate de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local de la sediul
social si punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în
care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoane juridice straine se solicita, suplimentar fata de Formularul nr. 4A:
- orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberate de autoritati din tara de origine ( certificate, caziere judiciare, alte documente
echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca ca si a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante (scadente in luna anterioara în care este prevazut
termenul limita de depunere a ofertelor). Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
la care se va atasa traducerea autorizata a acestora in limba romana. Tertul sustinator are oblig. neincadrarii in sit. prev la art. 181 lit. a), c^1) si d) din
OUG nr. 34/2006.
In cazul depunerii unei oferte în asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 vor fi demonstrate de fiecare
asociat.
3. Declaratia privind participarea la licitatie cu oferta independenta
Operatorul economic ofertant trebuie sa prezinte declaratie pe propria raspundere, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 314/2010 privind
punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere, in original (completare Formular nr. 5)
4. Evitarea conflictului de interese/Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul /Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa prezinte o Declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu
Formularul nr.6.
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere, in original (completare Formular nr.6)
Pers.care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire,
respectiv 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,
- Victorel LUPU-Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi,
- Constantin Alin AIVANOAEI - Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi,
- Lacramioara VERNICA-Secretarul Judetului Iasi,
- Gabriela ALUNGULESEI-Director Executiv, Directia Juridica,
- Elena ARVINTE - Director Executiv, Direc?ia Economica,
- CAU? LUMINI?A - Directia Economica, Director Executiv Adjunct,
- ALINA BUHU?I - ?EF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIREC?IA ECONOMICA
- Cristina Teodora JINGA – DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA- suspendare rapoturi de serviciu
- Laura Ionela PASTRAVANU – DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
- TURCU FULGA AUGUSTA VALERIA - DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA (conform Dispozitiei
Presedintelui Consiliului Jude?ean Ia?i nr. 232/21.05.2015)
- Carmen Ingrid IRIMESCU – ?EF SERVICIU PROIECTE ?I PARTENERIATE, DIREC?IA PROIECTE ?I DEZVOLTARE DURABILA (suspendare
raporturi serviciu)
- MARIUS NICOLAE TANASE - ?EF SERVICIU PROIECTE ?I PARTENERIATE, DIREC?IA PROIECTE ?I DEZVOLTARE DURABILA
- Elena BEJAN - Consilier, Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila;
- Anca Luminita MUSCHERU- Director Executiv, Directia Achizitii Publice,
-Iulia-Ramona ANTONESEI - ROPCEAN - Directia Achizitii Publice, Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte,
- CARMEN ANDREI - CONISLIER, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE - SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
- TUDURI MARIANA CATALINA – Consilier juridic, Directia Achizitii Publice.

- IFTIMIEI MIHAI - CONSILIER JURIDIC, DIREC?IA ACHIZI?II PUBLICE
- Consilieri judeteni:AIVANOAEI Constantin Alin, BOZ Petru Eduard, BRATESCU Liviu, BULGARU Liviu Gabriel, CARP Petra, CALIMAN Adrian
Constantin, CÎTEA Vasile, CHIRILA Victor, COJOCARU Petru Bogdan, COZIANU Iulian, DASCALU Petru, DOLEANU Stefan, HAUTA Marian, IVANCIA
Mihaela, LEBADA Dorel, LUPU Magdalena, LUPU Victorel, MACOVEI Silviu Nicu, MIHAI Florin, MOROSAN Catalin, PETRACHE Florica, POPA Silviu
Florin, PINTILEI Mihail, POPESCU Mihail Gabriel, SANDU Ion Vasile, ROSCA Ciprian Lucian, ROSU Ticu Adrian, STANCIU Cristian, STOIAN Ioan,
SERBAN Constantin, TOMA Vasilica, URCACIU Ion Lorin, URSANU Radu Ionel, VINTILA Iordan, VORNICU Carmen Paula, VORNICU Liviu Gabriel.
Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice
straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata in limba romana.
Înregistrare
Documente de confirmare:
Pentru persoanele juridice române
1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate
principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul Constatator emis de ONRC.
Ofertantul are posibilitatea si de a prezenta certificatul constatator emis de ONRC in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata
semnatura electronica extinsa.
Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale, actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul prezentarii documentului in copie ”conform cu originalul”, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc,
inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
2. Aviz emis de Ministerul Sanatatii în conformitate cu prevederile Legii 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile ?i completarile
ulterioare, pentru activita?ile de comercializare, distribu?ie ?i de prestari servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfasurate de operatorul economic
care depune oferta în cadrul procedurii. Avizul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertei.
Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare:
- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de
rezidenta a operatorului economic din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.
Persoanele juridice (sau fizice, dupa caz) straine vor prezenta toate documentele solicitate pentru demonstarea indeplinirii capacitatii de exercitare a
activitatii profesionale in copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul", insotite de o traducere autorizata a acestora in
limba romana.
III.2.2
Capacitatea economica si financiara
)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Cifra medie de afaceri globala în ultimii 3 (trei) ani de referinta 2012, 2013, 2014 trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 519.000 lei.
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.
Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de
Banca Nationala a României.
Pentru echivalenta valuta/lei - http://bnr.ro/Cursul-de-schimb3544.aspx
Of. tip IMM care indepl. prev. legisl. in vig. (L. 346/2004), benef. de red.de 50% pt.criteriul legat de cifra de afaceri (pt. a benef. de aceasta red. of. Vor

dep.doc.prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul asoc., red.de 50% se aplica doar daca toti asoc. sunt IMM.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerarea a
resurselor tuturor membrilor asocierii.
Nota: In cazul unei asocieri, formularele si documentele solicitate vor fi prezentate de catre
fiecare membru al asocierii.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente relevante inregistrate la autoritatile competente din tara de origine sau provenienta, sau documente
echivalente insotite de traducere autorizata in lb. romana din care sa rezulte situatia economico-financiara, inclusiv indeplinirea cerintei privind valoarea
solicitata pt. Media cifrei de afaceri globale.
În cazul în care candidatul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186
din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formularului nr. 7A prin care aceasta confirma faptul
ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat care sustine cerinta minima privind cifra de afaceri trebuie sa garanteze autoritatii contractante
indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Se va completa
Formularul nr. 7A, in original.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.
180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art.69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand în acest sens Formularul nr. 6 si
Formularul nr. 4B.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Declaratie privind cifra de afaceri, in original (Completare Formular nr. 7) - bilanturi contabile sau extrase de bilant înregistrat la organele competente
sau orice alte documente edificatoare care demonstreaza cifra de afaceri solicitata în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Se vor prezenta:
- Formularul nr. 7A, in original -Formularul nr. 6 si Formularul nr. 4B, in original
III.2.3
Capacitatea tehnica
)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2
Experienta similara
Din lista prezentata la cerinta 1, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, în ultimii 3 ani, a livrat produse similare, in valoare cumulata de minimum 259.000
lei fara TVA la nivelul a unul sau maxim 3 (trei) contracte,
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea
a ofertantului/candidatului pentru îndeplinirea cerintei.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau client beneficiar.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
Daca valoarea contractelor este stabilita în alta moneda, pentru calculul echivalentei se va lua în considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de
Banca Nationala a României (www.bnr.ro) pentru anul respectiv.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Nota 1: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul respectiv. Cota de
participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv.

Cota de participare se dovedeste prin prezentarea oricaror documente considerate edificatoare in acest sens, precum declaratii ale partenerilor, copii ale
contractelor, procese-verbale de receptie etc.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa
se afle în situatia prevazuta de art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Important!
Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si
subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie
publica.
Informatii privind asocierea:
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile
articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana/alte
persoane(conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament
ferm, conform Formularului nr. 13, al persoanei/persoanelor respective.
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul care sustine cerinta minima privind experienta similara trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea
obligatiilor asumate prin acesta, în cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. In acest sens, se va completa
Formularul 13.
Persoana/persoanele ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire
conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest
sens Formular nr. 6 si Formularul nr. 4B.
Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO9001 sau echivalent, pentru activitati corespunzatoare indeplinirii contractului. In
cazul in care operatorul economic nu detine certificate de calitate astfel cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura
in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
In cazul depunerii unei oferte commune, fiecare asociat trebuie sa depuna un astfel de certificat pentru partea de contract pe care o va indeplini.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Formularul nr. 8, in original - Fisa experienta similara (Formular 8^1), in original; - Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau
de catre clientul privat beneficiar. Persoanele juridice romane vor prezenta documentele in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele
juridice straine vor prezenta documentele in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana. Formularul nr. 12 si anexa la Formularul 12, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea, in original; - Formularul 6, in original
-Informatii despre asociere (Formular nr. 3), in original -Acordul de asociere (Formular nr. 3A), in original, -Declaratie privind legalizarea asocierii – Anexa
10, in original. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere
autorizata in limba romana dupa acestea. - Formularul nr. 13, in original -Formularul nr. 6 si Formularul nr. 4B, in original. Certificate emise de organisme
independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO9001 sau echivalent, pentru activitati corespunzatoare indeplinirii
contractului, in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic nu detine certificate de
calitate astfel cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea
unui nivel corespunzator al calitatii. In cazul depunerii unei oferte commune, fiecare asociat trebuie sa depuna un astfel de certificat pentru partea de
contract pe care o va indeplini.

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)
IV.1.
1)

TIPUL PROCEDURII
Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2)
IV.2.
1)

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.
2)

Se va organiza o licitatie electronica
Da
- Procedura se va desfasura offline, cu etapa finala licitatie electronica cf. art. 161 -169 din OUG 34/2006 si art. 38-44 din HG 1660/2006. Autoritatea
contractanta va organiza o singura runda de licitatie de o zi. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv (de ofertare) la licitatia electronica va fi
pretul (fara TVA). Se are în vedere îmbunatatirea ofertelor de pret depuse de catre ofertantii selectati, anterior organizarii acestei faze de licitatie
electronica. - La faza finala de licitatie electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inregistrati in SEAP si au certificat digital valid pentru
acces in sistem. Informatii pentru conectare si inregistrare, precum si cerintele tehnice minimale sunt disponibile la:
http://www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement - Notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de
catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in SEAP ca adresa de contact a operatorilor economici si vor fi disponibile de asemenea
in sectiunea ”Notificari in sistem”. Licitatia electronica va începe dupa doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei; - Pe parcursul derularii fazei de
licitatie electronica, sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor informatii referitoare la numarul participantilor la licitatia electronica, cea mai buna
oferta financiara si la pozitia pe care o ocupa in clasament. Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul.

IV.3)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.
1)

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

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: 08.10.2015 15:00
Documente de plata: NU

IV.3.
4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2015 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
Moneda in care se transmite oferta de pret:

IV.3.
7)

RON

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: 12.10.2015 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Iasi - Municipiul Iasi, Bdul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori desemnati ANAP, 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): - Programul Operational Regional (POR) - Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.1,
respectiv: Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Regional - POR

VI.3)

ALTE INFORMATII
II.3) Durata contractului de achizitie publica este de maxim 30 de zile de la emiterea notei de comanda de catre autoritatea contractanta, dar nu mai târziu
de data finalizarii Contractului de finantare nr. 3792/02.08.2013. IV.2.2) Daca dupa derularea etapei de “licitatie electronica”, doua sau mai multe oferte
contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita, ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunerea financiara in plic inchis, caz in care
contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. - Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei
de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind
disponibil gratuit pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. - In cazul depunerii unei contestatii, contestatorul are obligatia de a
constitui garantia de buna conduita pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei/cererii/plangerii si data ramanerii definitive a
deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata de solutionare a acesteia, in conformitate cu prevederile art. 271^1 din OUG 34/2006.

VI.4)
VI.4.
1)

CAI DE ATAC
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 caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006

VI.4.
3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI - Directia Achizitii Publice
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 69 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 70075 , Romania , Tel. +40
232235100 , Email: achizitii.publice@icc.ro , Fax: +40 232214425 , Adresa internet (URL): www.icc.ro

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
23.09.2015 11:35

