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Contract de achizitie publica de proiectarea si executia
lucrarilor in cadrul proiectului Reabilitarea si
modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf.
Maria Iasi, Cod SMIS 110280
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
JUDETUL IASI
Cod de identificare fiscala: 4540712; Adresa: Strada: Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
700075; Tara: Romania; Persoana de contact: Anca Muscheru; Telefon: +40 0232235100; Fax: +40 0232214425/210/336; E-mail:
achizitii.publice@icc.ro; Adresa internet: (URL) www.icc.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Contract de achizitie publica de proiectarea si executia lucrarilor in cadrul proiectului Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic
de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi, Cod SMIS 110280
Numar referinta: 4540712_2018_PAAPD1025343

II.1.2) Cod CPV principal
45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta
Contract de achizitie publica de proiectarea si executia lucrarilor in cadrul proiectului Reabilitarea si modernizarea Spitalului
Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi, Cod SMIS 110280.
Contractul are ca obiect doua componente:
PRESTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE:
- Elaborare DTAC, DTOE, Proiect Tehnic, DDE, scenariu de securitate la incendiu, documentatia in vederea obtinerii aviz IJC
- Asistenţă tehnică a proiectantului pe toata perioada de execuţie a lucrărilor pentru proiectul Reabilitarea și modernizarea Spitalului
Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași
- Elaborare Certificat de Performanţă Energetică a cladirii reabilitate și modernizate
si
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EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași.
DURATA CONTRACTULUI va fi de 48 de luni calendaristice de la data emiterii Ordinului Administrativ de Incepere a contractului.
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de construire valabile. Obtinerea autorizatiei de construire cade
in sarcina beneficiarului.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in instructiunile catre ofertanti/candidati - Sectiunea
I.3) Comunicare, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 20 zile.
Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Lista,clarificari,
notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare .
Autoritatea contractanta stabileste urmatorul termene-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificare/informatiilor suplimentare:
- primul termen - limita: a 29 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare .
- al doilea termen - limita : a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare .

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 89659857; 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: 45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Municipiul Iasi, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf.Maria IasiMunicipiul Iasi, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf.Maria
Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Contractul are ca obiect doua componente:
PRESTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE:
- Elaborare DTAC, DTOE, Proiect Tehnic, DDE, scenariu de securitate la incendiu, documentatia in vederea obtinerii aviz IJC
- Asistenţă tehnică a proiectantului pe toata perioada de execuţie a lucrărilor pentru proiectul Reabilitarea și modernizarea Spitalului
Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași
- Elaborare Certificat de Performanţă Energetică a cladirii reabilitate și modernizate
si
EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași.
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimata a contractului de achizitie publica este de 89.659.857,00 lei fără T.V.A, din care:
- Proiectare: 2.427.900,00 lei fara TVA
- Lucrări: 87.231.957,00 lei fara TVA.

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 85%
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Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Arhitect sef proiect
Descriere: Componenta tehnica - personal - cheie - Arhitect sef proiect
Cerinta minima: experienta profesională specifică deținută în poziția de arhitect șef proiect in cel putin un proiect similar de
proiectare lucrari de reabilitare/ modernizare/ construcții cladiri civile noi sau existente;
Se va puncta experiență deținută în poziția de arhitect șef in proiecte similare de proiectare lucrari de reabilitare/ modernizare/
construcții cladiri civile noi sau existente .
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: Pentru experiența profesionala specifica deținută în poziția de arhitect șef proiect constând între 2 și 3 proiecte
similare de proiectare lucrari de reabilitare/ modernizare/ construcții cladiri civile noi sau existente, se acordă 1 punct.
Pentru experiența profesionala specifica deținută în poziția de arhitect șef proiect constând între 4 și 5 proiecte similare de
proiectare lucrari de reabilitare/ modernizare/ construcții cladiri civile noi sau existente, se acordă 3 punct.
Pentru experiența profesionala specifica deținută în poziția de arhitect șef proiect constând in 6 si peste 6 proiecte similare de
proiectare lucrari de reabilitare/ modernizare/ construcții cladiri civile noi sau existente, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
Denumire factor evaluare: Inginer instalatii electrice, curenti tari si curenti slabi
Descriere: Componenta tehnica - personal - cheie - Inginer instalatii electrice, curenti tari si curenti slabi.
Cerinta minima: Experiență profesionala deținută în poziția inginer instalatii electrice, curenti tari si curenti slabi in cel putin un
proiect similar de proiectare lucrari de reabilitare/ modernizare/ construcții cladiri civile noi sau existente.
Se va puncta experiență deținută în poziția inginer instalatii electrice, curenti tari si curenti slabi in cel putin un proiect similar de
proiectare lucrari de reabilitare/ modernizare/ construcții cladiri civile noi sau existente.
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: Pentru experiența profesionala specifica deținută în poziția de inginer instalatii electrice, curenti tari si curenti
slabi constând între 2 și 3 contracte similare de proiectare lucrari de reabilitare/ modernizare/ construcții cladiri civile noi sau
existente, se acordă 1 punct.
Pentru experiența profesionala specifica deținută în poziția de inginer instalatii electrice, curenti tari si curenti slabi constând între 4
și 5 contracte similare de proiectare lucrari de reabilitare/ modernizare/ construcții cladiri civile noi sau existente, se acordă 3
punct.
Pentru experiența profesionala specifica deținută în poziția de inginer instalatii electrice, curenti tari si curenti slabi constând in 6 si
peste 6 contracte similare de proiectare lucrari de reabilitare/ modernizare/ construcții cladiri civile noi sau existente, se acordă
punctajul maxim de 5 puncte.
Denumire factor evaluare: Perioada acordată pentru garanția lucrărilor
Descriere: Componenta tehnica - Perioada acordată pentru garanția lucrărilor
Cerinta minima: Perioada acordată pentru garanția lucrărilor de cel putin 5 ani, conform Legii nr.10/1995 republicata.
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: Pentru o perioada acordata pentru garanția lucrărilor de 6 ani se acorda 1 punct.
Pentru o perioada acordată pentru garanția lucrărilor de 7 ani se acordă 3 puncte.
Pentru o perioada acordată pentru garanția lucrărilor de 8 ani si mai mare se acordă 5 puncte.

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, conform algoritmului de
calcul prezentat mai sus.
Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare.
Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: Departajarea ofertelor cu un punctaj egal se va face în functie de
factorul de evaluare – experienta specifica a arhitectului șef proiect: oferta cu punctajul cel mai mare pentru factorul de evaluare experienta specifica a arhitectului șef proiect va fi desemnata castigatoare. În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au atat
punctaje totale, cat si punctaje pentru factorul de evaluare - experienta specifica a arhitectului șef proiect egale, oferta cu cel mai
mic pret va fi desemnata castigatoare. În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au atat punctaje egale cat si preturi egale, in
vederea departajarii, autoritatea contractanta va solicita transmiterea unor noi oferte financiare.
Punctaj maxim - 100 puncte.

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; Durata in zile: -
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Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

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

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
-Programul Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 3- Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B- Cladiri Publice – FEDR
-BUGET DE STAT
-BUGET LOCAL

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:
Cerinte referitoare la motivele de excludere:
Operatorii economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca în situatiile
prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016
Operatorul economic participant (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) are obligatia completarii si prezentarii
initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate ( se va consulta
Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro).Documentele justificative care probeaza
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe primul locdupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.
Cerinta nr. 1 Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) sau orice
persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere
de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164, alin. (1) din
Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.
Autoritatea Contractanta are dreptul, conform prevederilor art. 166, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, în situatii exceptionale, si pentru
motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului, sa nu excluda un Operator Economic aflat în
situatiile de mai sus.
Documente justificative: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, ori alte documente echivalente emise de
autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini.
Cerinta nr. 2: Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla
în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 165, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare
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la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale.
Motivele de excludere pentru încalcarea obligatiilor privind plata taxelor, impozitelor si a contributiilor la bugetul de stat (metionate
la art. 165, alin (1) si alin (2) din Legea nr. 98/2016) se aplica Operatorilor Economici pentru care s-a stabilit aceasta încalcare prin
hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu în conformitate cu legea statului în care
respectivul operator economic este înfiintat sau pentru care Autoritatea Contractanta poate demonstra prin mijloace adecvate
situatia de încalcare a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Operatorul economic nu este exclus din procedura, daca a facut plata acestor obligatii sau a stins obligatiile prin alte modalitati de
stingere ori beneficiaza de esalonare la plata sau alte facilitati de stingere a acestor obligatii, în conditiile specificate la art. 165, alin.
(3) din Legea nr. 98/2016, înainte ca Autoritatea Contractanta sa formuleze decizia de excludere.
Prin exceptie de la dispozitiile art. 165 alin. (1) si (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci
candcuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 lei.
Documente justificative:
- Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat (buget de stat, buget local)
din sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in
pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, sau, în cazul ofertantilor straini, documente
echivalente emise în tara de rezidenta.
- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Cerinta nr. 3: Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla
în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la
procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.
3.1 Motive de excludere privind insolventa / lichidarea
Operatorii Economici împotriva carora au fost deschise proceduri de insolventa nu vor fi exclusi din procedura de atribuire daca
Autoritatea Contractanta, în baza documentelor/informatiilor transmise de catre Operatorul Economic, poate determina ca acesta
are capacitatea de a îndeplini obligatiile contractuale, în conditiile în care Operatorul Economic se afla fie în faza de observatie si a
adoptat masurile necesare si fezabile pentru continuarea sustenabila a activitatii curente, fie în faza de reorganizare judiciara, cu
respectarea integrala a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
3.2 Motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave
Un Operator Economic care participa la procedura nu trebuie sa se afle în situatii pentru care exista probabilitatea sa fie generatoare
de conflict de interese.
Pe parcursul derularii procedurii de atribuire, Autoritatea Contractanta ia toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si
remedia situatiile de conflict de interese, în scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti
Operatorii Economici.
Conform art. 167, alin. 1, litera e) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea Contractanta exclude din procedura de atribuire orice Operator
Economic, atunci când o situatie de conflict de interese nu poate fi remediata în mod efectiv prin alte masuri mai putin severe.
Cerinta nr. 4 - neincadrarea in prevederile art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Conform art. 60 din Legea nr.
98/2016, o situatie de conflict de interese reprezinta orice situatie în care personalul Autoritatii Contractantesau cel al furnizorului de
servicii auxiliare achizitiei implicat în derularea procedurii de atribuire sau care poate influenta rezultatul acesteia au, în mod direct
sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite
impartialitatea sau independenta lor în contextul procedurii de atribuire.
Situatiile pentru care care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese includ, dar fara a se limita la:
a. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a:
i. persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al Ofertantului, al Tertilor Sustinatori sau al
Subcontractantilor propusi sau
ii. persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanti, Terti
Sustinatori sau Subcontractantilor propusi;
b. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al
doilea, inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre
Ofertanti, Terti Sustinatori ori Subcontractantilor propusi;
c. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane despre care se constata ca sau cu privire la care exista
indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alta natura,
sau ca se afla intr-o alta situatie de natura sa îi afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d. atunci când Operatorul Economic participant la procedura are:
i. drept membri în cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare ori
ii. drept actionari sau asociati care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social
sau îi confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generala, persoane care sunt: sot/sotie, ruda sau
afin pâna la gradul al doilea, inclusiv, ori care se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Autoritatii
Contractante implicat în procedura de atribuire;
e. atunci când Ofertantul a nominalizat, printre principalele persoane desemnate pentru executarea Contractului, persoane care:
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i. sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea, inclusiv,
ii. se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Autorita?ii Contractante sau al furnizorului de servicii de
achizitie.
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul 3 "Declaratie privind conflictul
de interese", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul 3 va fi transmis in mod obligatoriu impreuna
cu DUAE, prin intermediul SEAP.
Prin abatere profesionala grava se întelege orice abatere care afecteaza reputatia profesionala a Operatorului Economic, cum ar fi
încalcari ale regulilor de concurenta de tip cartel în scopul trucarii licitatiilor sau încalcarii de drepturi de proprietate intelectuala,
savârsite cu intentie sau din culpa grava, demonstrabile cu mijloace adecvate de proba, cum ar fi o decizie a unei instante
judecatoresti sau a unei autoritati
administrative.
Inregistrare
Cerinta - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de
rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii
precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
CerinTa se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul
unui DUAE distinct.
Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în coduri CAEN din certificatul constatator.
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestuia.
Modalitate de indeplinire:
Completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE , respectiv certificat ONRC sau pentru
ofertanții straini, document echivalent emise in tara de rezidenta , urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.
NOTA: - In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi
transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba romana, efectuata de un traducator autorizat.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Cerinta - media cifrei de afaceri totala pentru ultimele 3 exercitii financiare încheiate.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca o medie a cifrei de afaceri totale de cel putin 80.000.000,00 lei pentru ultimele 3 exercitii financiare
încheiate, respectiv 2015,2016,2017.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerinta privind cifra de afaceri poate fi indeplinita prin cumul, conform art. 185 alin (1) din
Legea 98/2016.
Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind - media cifrei de afaceri totala pentru ultimele 3 exercitii financiare
încheiate, orice Operator Economic are dreptul:
1. să invoce susținerea unui terț și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor
juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează în condițiile art. 182 -184 din
Legea nr. 98/2016;
2. să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016. - Ca
dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime privind cifra de afaceri, Ofertantul va completa informațiile
aferente situației sale de fapt în cadrul formularului DUAE.
Pentru conversie din altă monedă în moneda în care este exprimată cerința minimă, Autoritatea Contractantă va utiliza pentru
conversie cursul de schimb mediu anual publicat de Banca Centrală Europeană la http://www.ecb.int pentru respectivul exercițiu
financiar.
Atunci când Operatorul Economic s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită
informații, Operatorul Economic în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la
momentul completării DUAE.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din
Legea nr. 98/2016.
Conform art. 177 din Legea nr. 98/2016, documentele suport includ, dar nu se limitează la: extrasul „contul de profit și pierdere” din
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situațiile financiare pentru exercițiile financiare încheiate sau alte dovezi pe care Operatorul Economic Ofertant le prezinta Autorității
Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al cifrei de afaceri.
În cazul în care, din orice motive, documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii specificată în Documentatia de
atribuire, Operatorul Economic trebuie să prezinte Autorității Contractante versiunea tradusă a respectivelor documente în limba
procedurii așa cum a fost specificat în Documentatia de atribuire.

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Cerinta nr.1
Experienta similara - Lucrari
Ofertantul dovedeste ca a realizat în mod corespunzator lucrari aferente constructiilor civile (reabilitare/ modernizare/construire), in
ultimii 5 ani, in valoare cumulata de minim 70.000.000,00 lei fara TVA, la nivelul a minimum un contract - maximum a 5 contracte,
din care sa fi realizat si lucrari specifice de tipul: lucrări de reabilitare/modernizare/instalare camere curate.
Conform SR ISO 14644, camera curată este definită ca o cameră in care concentrația de particule in suspensie in aer este controlată
si care este construită și folosită în așa fel încat să se reducă introducerea, generarea și reținerea de particule în interior și în care alți
parametri relevanți , ca de exemplu temeperatura, umiditatea și presiunea sunt controlați în funcție de necesități.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerinta privind experienta similara pentru lucrari poate fi indeplinita prin cumul, conform
art. 185 alin (1) din Legea 98/2016.
Pentru scopul prezentei proceduri:
1. perioada de referință - respectiv ultimii 5 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în
anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare
existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei.
2. lucrări realizate în mod corespunzător înseamnă lucrări realizate de Ofertant și recepționate de beneficiarul lucrărilor, în limitele
acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul lucrărilor nominalizat de către Ofertant în DUAE și pentru care a fost emise
procese-verbale la terminarea lucrărilor sau procese-verbale de recepție finală sau procese-verbale de recepție pe obiect sau
certificate de bună execuție , semnate/contrasemnate de beneficiari.
Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice Operator Economic Ofertant are dreptul:
i. să invoce susținerea unui terț (entitate) - inclusiv atunci când acea entitate are și rol de subcontractant și să utilizeze capacitățile
acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și
entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art. 182-184 din Legea nr. 98/2016;
ii. să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016 - Ca
dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV: Criterii de selecție,
Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE (răspuns), rubrica Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de
lucrări de tipul specificat.
Pentru conversie din altă monedă în moneda în care este exprimată cerința minimă, Autoritatea Contractantă va utiliza cursul de
schimb mediu anual publicat de Banca Centrala Europeana la http://www.ecb.int pentru anul inclus în câmpul „dată de sfârșit” în
DUAE (răspuns).
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din
Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative suport nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns), ce vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul
loc la finalizarea procesului de evaluare includ, dar nu se limitează la: procese-verbale la terminarea lucrărilor, procese-verbale de
recepție finală, procese-verbale de recepție pe obiect, procese verbale de bună execuție sau alte dovezi nominalizate de către
Ofertant în DUAE (răspuns) ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu demonstrarea
experienței similare și pe care Operatorul Economic Ofertant le propune Autorității Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi
nivelul solicitat al experienței similare. Documentele suport nominalizate de ofertant in DUAE ce vor fi prezentate , trebuie sa fie
semnate/contrasemnate si de beneficiarul nominalizat in DUAE.
2.) Cerinta nr.2
Experienta similara - Servicii de Proiectare
Ofertantul dovedește că a prestat în mod corespunzător servicii similare celor ce fac obiectul procedurii de atribuire, in ultimii trei
ani, in valoare cumulata de minim 2.427.900,00 lei fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.
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Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege servicii de elaborare/actualizare/ revizuire de documentatii tehnice aferente
unei faze de proiectare conform legislatiei specifice incidente (studiu de fezabilitate/Documentatie de Avizare a Lucrarilor de
interventie/ Proiecte tehnice, s.a.) pentru constructii - cladiri civile (noi si/sau existente).

In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerinta privind experienta similara pentru servicii de proiectare poate fi indeplinita prin
cumul, conform art. 185 alin (1) din Legea 98/2016.
Pentru scopul prezentei proceduri:
3. perioada de referință, respectiv ultimii 3 ani, va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul
de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare existența și
numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei.
4. servicii similare prestate în mod corespunzător - înseamnă servicii realizate de Ofertant și acceptate de beneficiarul serviciilor, în
limitele acordului/ contractului dintre Ofertant și beneficiarul serviciilor nominalizat de către Ofertant în DUAE.
Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice Operator Economic Ofertant are dreptul:
1. să invoce susținerea unui terț (entitate) – inclusiv atunci când acea entitate are și rol de subcontractant, și să utilizeze capacitățile
acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și
entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016;
2. să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016. - Ca
dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV: Criterii de selecție,
Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE (răspuns), rubrica "Pentru contractele de achiziție de servicii: prestarea de
servicii de tipul specificat".
Pentru conversie din altă monedă în moneda în care este exprimată cerința minimă, Autoritatea Contractantă va utiliza cursul de
schimb mediu anual publicat de Banca Centrală Europeană la http://www.ecb.int pentru anul inclus în câmpul „dată de sfârșit” în
DUAE (răspuns).
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din
Legea nr. 98/2016.
Documentele suport, nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns), ce vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la
finalizarea procesului de evaluare includ, fără a se limita la: procese verbale de recepție, certificate de acceptare sau alte dovezi
nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu
demonstrarea experienței similare și pe care Operatorul Economic Ofertant le propune Autorității Contractante ca fiind adecvate
pentru a dovedi nivelul solicitat al experienței similare, semnate /contrasemnate de beneficiarul nominalzat in DUAE.
În cazul în care, din orice motive documentele ce probează prestarea serviciilor, respectiv prestarea acestora în mod corespunzător
nu sunt deținute de Operatorul Economic Ofertant în limba procedurii specificată în anuntul de participare.Operatorul Economic
trebuie să prezinte, ca urmare a solicitării exprese a Autorității Contractante, versiunea tradusă a respectivelor documente în limba
procedurii, așa cum este aceasta specificată în anuntul de participare.
3.) Cerinta nr. 3
Operatorilor economici li se solicită demonstrarea modului în care vor dispune de următoarele utilaje și/sau instalații/ și/sau
echipamente tehnice pentru executarea lucrărilor] în cadrul contractului:
- laborator de analiza si incercari in constructii autorizat ISC conform Ordinului MDRAP nr. 1497/2011 pentru aprobarea Procedurii
privind evaluarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării.
- schela metalica care sa acopere o suprafata de minim 10. 000 mp.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerinta minima poate fi indeplinita prin cumul, conform art. 185 alin (1) din Legea 98/2016.
Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice Operator Economic Ofertant are dreptul:
1. să invoce susținerea unui terț (entitate) – inclusiv atunci când acea entitate are și rol de subcontractant, și să utilizeze capacitățile
acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și
entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016;
2.să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016. - Pentru
furnizarea informațiilor aferente, Operatorul Economic Ofertant completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție
de Autoritatea Contractantă, în câmpul "Vă rugăm să le descrieți" cel puțin:
i. informații despre utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice de care dispune pentru executarea lucrărilor în cadrul
Contractului în vederea îndeplinirii cerinței minime, prezentând cel puțin:
a. descrierea utilajelor, instalațiilor și echipamentelor tehnice;
b. caracteristicile utilajelor, instalațiilor și echipamentelor tehnice;
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c. modalitatea de deținere;
d. alte informații pe care le consideră relevante în legătură cu îndeplinirea cerinței minime.
ii. informații despre documentele care urmează să fie prezentate ca probe pentru demonstrarea deținerii utilajelor, instalațiilor și
echipamentelor tehnice solicitate.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din
Legea nr. 98/2016.
Documente justificative : documentele care urmează să fie prezentate ca probe pentru demonstrarea deținerii utilajelor, instalațiilor
și echipamentelor tehnice solicitate.
4.) Cerinta nr. 4 - Personal – Ofertantul trebuie să demonstrează că dispune de urmatorul personal pentru indeplinirea contractului:
a.1 Manager contract ce va coordona in ansamblu activitatea de proiectare si executie a contractului.
Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim):
-studii superioare, absolvite cu diploma de licentă
-experiență deținută în poziția de manager de contract in cel putin un contract de executie lucrari de constructii.
b. 1 Specialist - Securitatea si sanatatea muncii pe sanitierele de constructii – coordonator responsabil cu protectia muncii si
siguranta in santier care va raspunde atat pentru faza de proiectare cat si pentru execuția lucrărilor in santier (Ofertantul va prezenta
decizia de numire/alt document pentru specialistul SSM - care sa ateste prestarea serviciilor in beneficiul operatorului economic.)
Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim):
- studii superioare tehnice
- certificat pentru Inspector Protectia Muncii, specializare Coordonator SSM, diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei
- atestare profesionala ca poate desfasura activitatea de responsabil/inspector cu protectia muncii, in conformitate cu Legea
319/2006 si HG 300/2006. - Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze
Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE (răspuns) rubrica "Diplome de studii și
calificări profesionale".
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din
Legea nr. 98/2016.
Documentele suport, nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) ca documente suport pentru informațiile incluse în DUAE
(răspuns) în legătură cu demonstrarea "deținerii calificărilor educaționale și calificărilor profesionale de către Operatorul Economic
Ofertant sau personalul de conducere al Operatorului Economic Ofertant, includ, dar nu se limitează la :
a. CV din care sa rezulte experienta solicitata , acolo unde este cazul
b. Diplome de licenta
c. Certficate/atestate
d. Recomandari privind experienta solicitata, acolo unde este cazul
e. dovada că operatorul economic dispune de personalul propus (extras din registrul de evidență al salariaților/contracte de
colaborare/contracte de prestari servicii/etc)
f. decizia de numire/alt document pentru specialistul SSM - care sa ateste prestarea serviciilor in beneficiul operatorului economic.
În baza principiului recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta documente echivalente emise de
organisme abilitate din țara din care este stabilit operatorul economic.
5.) Tert/terti sustinator/sustinatori
Capacitatea economică şi financiară si capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta în conformitate cu art.
182 - 184 din Legea nr.98/2016.
În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională, invocând
suportul unui/unor terţ/terţi, în condiţiile Legii, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia
ofertantului/candidatului resursele invocate. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru
demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de
subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în
cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului;
b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru
realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant. - În cazul în care ofertantul îşi demonstrează
situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională, invocând suportul unui/unor terţ/terţi, în condiţiile
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Legii, atunci acesta trebuie să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns) care însoțește Oferta, Partea II: Informații referitoare la
Operatorul Economic, Secțiunea C: Informații privind utilizarea capacităților altor entități.
De asemenea, in cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori
privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE,
împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se
bazează ofertantul.
DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător (i) va include informaţiile care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte
următoarele condiţii:
a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016;
b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă.
Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor referitore la capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea tehnica
si profesionala, dupa caz, în ceea ce priveste DUAE ca dovada preliminara sau în legatura cu documentele justificative sunt extinse
si la Operatorii Economici pe ale caror capacitati se bazeaza Operatorul Economic Ofertant.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din
Legea nr. 98/2016.
6.) ASOCIERE
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant , individual ori in comun cu alti
operatori economici,
inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de
prezenta Legea 98/2016.
In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind
capacitatea tehnica si profesionala, precum si cea privind situatia economica si financiara, se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar
pentru executarea contractului de achizitie publica - În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a
participa în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a
demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie:
1. să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele:
a. Acordul de asociere;
b. un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură, care să cuprindă
informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea B: Capacitatea
economică și financiară rubrica "media cifrei de afaceri generale (anuale ), Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională rubrica
"Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat", completat și semnat în mod corespunzător de
Operatorul Economic cu care prezintă Oferta în asociere;
ii. Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea A: Informații
privind Operatorul Economic la rubrica „Operatorul economic participa la procedura de achiziții publice împreună cu alții?” și să
completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de asociere si completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire,
conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.
7.) Subcontractare
Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.
Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta :
a) partea/părţile din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze; şi
b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a
solicitării de participare.
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile
internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1).
Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare sunt
considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm al persoanei
respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate, conform art. 48 alin (1) din
HG 395/2016.
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In cazul in care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind
partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare.
In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din
contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare.
Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate
informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, precum si cele de la art. 193 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr.
98/2016 care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de
atribuire respective. In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai
informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind
capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea
unui alt subcontractant. - Ofertantul va completa DUAE utilizand Partea IV. Criteriile de selecție - Proporția de subcontractare
Operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract.
Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe
capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de
subcontractanți; a se vedea partea II secțiunea C de mai sus.
Documentele privind subcontractantii, respectiv acord de subcontractare, urmeaza a fi prezentate, odata cu oferta si DUAE pana la
data limita de depunere a ofertelor
Se va depune, odata cu DUAE si acordul de subcontractare, conform art. 193 din Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din
Legea nr. 98/2016.
1.) Cerinta nr. 1
Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) demonstrează că deține certificări specifice care
atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principala
a contractului de achizitie publica – lucrari de constructii civile.
În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, fiecare membru al asocierii trebuie să demonstreze individual că
deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității SR EN ISO 9001 sau
echivalent pentru partea din contract pe care o va indeplini, cu privire la lucrari referitoare la activitatea principala a contractului de
lucrari de constructii civile.
Autoritatea contractanta, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, accepta certificate echivalente emise de organisme
de certificare acreditate stabilite in alte state membre.
În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de
autoritatea contractantă ori nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea
contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care
probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii echivalent cu cel solicitat de autoritatea
contractantă. - Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV.
Criterii de selecție, Secțiunea D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu în DUAE (răspuns) rubrica
"Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității".
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din
Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative includ, dar nu se limitează la certificate emise de organisme independente cu privire la standardul de
asigurare a calității solicitat sau alte dovezi pe care Ofertantul le consideră relevante sau le-a nominalizat în DUAE (răspuns) ca
documente suport pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu "demonstrarea deținerii de certificări specifice care
atestă respectarea de către Ofertant a standardului de asigurare a calității SR EN ISO 9001 sau echivalent .
2.) Cerinta nr. 2
Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) demonstrează că deține certificări specifice care
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atestă respectarea de către acesta a sistemului sau standardului de management de mediu 14001 sau echivalent pentru activitatea
principala a contractului de achizitie publica – lucrari de constructii civile.
În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, fiecare membru al asocierii trebuie să demonstreze individual că
deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a sistemului sau standardului de management de mediu14001 sau
echivalent pentru partea din contract pe care o va indeplini, cu privire la lucrari referitoare la activitatea principala a contractului de
lucrari de constructii civile.
Autoritatea contractanta, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, accepta certificate echivalente emise de organisme
de certificare acreditate stabilite in alte state membre. - Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime,
Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management
de mediu în DUAE (răspuns) rubrica " Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității".
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din
Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative includ, dar nu se limitează la certificate emise de organisme independente cu privire la standardul de
management de mediu solicitat sau alte dovezi pe care Ofertantul le consideră relevante sau le-a nominalizat în DUAE (răspuns) ca
documente suport pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu "demonstrarea deținerii de certificări specifice care
atestă respectarea de către Ofertant a sistemului sau standardului de management de mediu14001 sau echivalent.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.2) Conditii referitoare la contract
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

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

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu
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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:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 28.12.2018 15:00

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

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 28.05.2019
Durata in luni: 5

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.12.2018; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare
1.Reguli de comunicare si transmitere a datelor: A se vedea Notificarea ANAP nr. 247, disponibila la adresa
http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea- detransmitereasolicitarilor- de-clarificari-prin-intermediul-seap/ Pentru
comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitari de clarificari în legatura cu oferta prin utilizarea
facilitatilor tehnice disponibile în SEAP; operatorii economici vor transmite raspunsurile la solicitarile de clarificari si eventualele
documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, în format electronic, semnate cu semnatura electronica
extinsa; comunicarea rezultatului procedurii va fi transmisa pe SEAP si prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati de comunicare:
fax sau mail, cu specificatia confirmarii de îndata a faxului sau emailului primit si remiterea acestuia purtând numarul si data de
înregistrare apartinând ofertantului.
2.In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a documentului DUAE se va accesa urmatorul link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Operatorii economici au obligatia depunerii DUAE in SEAP odata cu oferta, sub
sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conf. art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.
3. Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
1. POPA MARICEL – PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI, CONSILIER JUDETEAN
2. OLTEANU ROMEO - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI, CONSILIER JUDETEAN
3. CHIRILA VICTOR – VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI, CONSILIER JUDETEAN
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4. VERNICA LACRAMIOARA – SECRETARUL JUDETULUI IASI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
6. PORAICO MARIA - SEF SERVICIU, SERV JURIDIC CONTENCIOS-ADMINISTRATIV , DIRECTIA JURIDICA
7. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
8. BUHUSI ALINA MARIA - DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA ECONOMICA
9. DOROBAT MIHAELA - SEF SERVICIU, SERV FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA ECONOMICA
10. MARGARINT ELENA – ADRIANA - SEF SERVICIU, SERV FONDURI SPECIALE, SINTEZA SI RECUPERARE CREANTE, DIR. ECONOMICA
11. AFILIPOAIE MARIETA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
12. LUNGU CRENGUTA MANUELA - SEF SERV PROGRAME SI STRATEGII, DIR. PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
13. TANASE MARIUS NICOLAE – SEF SERV PROIECTE SI PARTENERIATE, DIR. PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA.
14. POPESCU EMILIA – CONSILIER , DIR. PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA, SER. PROIECTE SI PARTENERIATE
15. BEJAN ELENA - CONSILIER , DIR. PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA, SERV PROIECTE SI PARTENERIATE
16. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
17. ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - SEF SERV ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE, DIR ACHIZITII PUBLICE
18. ANDREI CARMEN - CONSILIER, DIR. ACHIZITII PUBLICE - SERV ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
19. SERBANOIU CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERV ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
20. TUDURI MARIANA CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERV ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE.
CONSILIERI JUDETENI:
1.Afloarei Sorin - Alexandru
2.Aivanoaei Constantin - Alin
3.Aniculaesi Mircea
4.Apostol Silviu
5.Avram Petru
6.Vartic Raluca
7.Bulgaru Liviu - Gabriel
8.Carp Petra
9.Calin Stefan
10.Catur Constantin - Catalin
11.Ciornia Camelia
12.Cîtea Petronela
13.Doleanu Stefan
14.Cotiuga Vasile
15.Danga Marius - Sorin
16.Flutur Sorin - Georgel
17.Ivancia Mihaela
18.Lebada Dorel
19.Manolache Mircea
20.Minea Marius - Danut
21.Morosan Catalin
22. Ostaficiuc Marius Eugen
23.Paraschiv Dumitru
24.Stoian Ioan
25.Sandu Ion - Vasile
26.Stanciu Cristian
27.Mihai Florin
28.Serban Constantin
29.Taraboanta Iulian
30.Urcaciu Ion Lorin
31.Ursanu Radu - Ionel
32.Uscatu Constantin – Marian
33.Vatra Gheorghe Romeo
34.Vornicu Liviu Gabriel.

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;
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VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Conform Legii 101/2016, actualizata.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
CONSILIUL JUDETEAN IASI - DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
Adresa: MUNICIPIUL IASI, B-DUL STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 69; Localitatea: Iasi (Iasi); Cod postal: 700075; Tara: Romania;
Telefon: +40 232235100; Fax: +40 232210336; E-mail: achizitii.publice@icc.ro; Adresa internet: (URL) www.icc.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2018
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