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Contract de achizitie publica de furnizare dotări în cadrul
proiectului RESTAURAREA MUZEULUI “SFÂNTUL IERARH
DOSOFTEI MITROPOLITUL” IAȘI cod SMIS 116509
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
JUDETUL IASI
Cod de identificare fiscala: 4540712; Adresa: Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
700075; Tara: Romania; Persoana de contact: Anca Luminita 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.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 furnizare dotări în cadrul proiectului RESTAURAREA MUZEULUI “SFÂNTUL IERARH DOSOFTEI
MITROPOLITUL” IAȘI cod SMIS 116509
Numar referinta: 0

II.1.2) Cod CPV principal
39150000-8 Diverse tipuri de mobilier si de echipament (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta
Obiectul contractului îl constituie furnizarea dotărilor în cadrul proiectului RESTAURAREA MUZEULUI “SFÂNTUL IERARH
DOSOFTEI MITROPOLITUL” IAȘI cod SMIS 116509, conform caietului de sarcini.
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.1), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
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 simplificat.
Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit,
conform art. 27 alin (3) din HG 395/2016.
Autoritatea contractanta stabileste urmatorul termen-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificare/informatiilor suplimentare:
- termen - limita: cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare simplificat.
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II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 386160; 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: 39150000-8 Diverse tipuri de mobilier si de echipament (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Muzeul ”Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul” , situat pe strada Anastasie Panu nr. 54, IasiMuzeul ”Sfântul Ierarh Dosoftei
Mitropolitul” , situat pe strada Anastasie Panu nr. 54, Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl constituie furnizarea dotărilor în cadrul proiectului RESTAURAREA MUZEULUI “SFÂNTUL IERARH DOSOFTEI
MITROPOLITUL” IAȘI cod SMIS 116509 conform Caietului de sarcini:
Vitrine noi exponate - buc. 30
Videoproiector - buc. 1
Panou în brille „scurt istoric” - buc. 1
Set coșuri de gunoi selective - buc. 1

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

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

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. Op. ec. 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 Notif. privind DUAE în procedurile
desfășurate exclusiv prin mijl. electronice disponib. la www.anap.gov.ro). Doc. justif. 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 L. 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

Anunt publicat: [SCN1043517/16.05.2019]
Generat la: 16.05.2019 15:55

Pagina 2

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
sanatatea publica sau protectia mediului, sa nu excluda un Operator Economic aflat în situatiile de mai sus.
Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorităţii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor
sunt:
- 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.
În cazul în care în ţara de origine sau ţara în care este stabilit ofertantul/tertul susţinător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.164, 165 şi 167,
autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe proprie răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu
există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi
administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
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 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 (mentionate la art. 165, alin (1) si alin (2) din L. nr. 98/2016) se aplica
Operatorilor Economici pentru care s-a stabilit aceasta încalcare prin hotarâre judecatoreasca definitiva 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 L. nr. 98/2016, înainte ca Autoritatea
Contractanta sa formuleze decizia de excludere.
Autoritatea Contractanta are dreptul, conform prevederilor art. 166, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a mentine un Operator
Economic în procedura de atribuire, chiar daca se gaseste în situatiile descrise la art. 165, alin (1) si (2) când cuantumul impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi 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
- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prev.la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016.
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
O.E. 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:
1. fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare si fezabile pentru continuarea sustenabila a activitatii curente,
2. 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. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (ofertant
unic, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de
atribuire.
Încadrarea în situatiile prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din
procedura aplicata pentru atribuirea acordului cadru.
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul 5 "Declaratie privind
neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare.
Formularul 5 va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SICAP.
In conformitate cu art.168 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice: (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca
fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164,
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165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este
stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
(2) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la
alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia
de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe
propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei
asociatiiprofesionale care are competente in acest sens.
Nota : In conformitate cu Notificare ANAP NR. 256/08.12.2016 si Notificarea ANAP nr. 258/18.05.2017:
1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) atrage respingerea
acesteia ca inacceptabil
2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale
informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest
ucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Înregistrare
Cerinţa - Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă,
din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum
şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile ce fac obiectul
contractului de achiziţie publică/sectorială.
Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul
unui DUAE distinct.
MODALITATE DE INDEPLINIRE:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică cu
informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă – informaţii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de
exercitare a activităţii profesionale.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de
ONRC , sau în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse în
limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
În situaţia în care vor fi executate părţi din contract de către subcontractanţi, dovada înregistrării şi corespondenţa activităţilor
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziţiei se va prezenta obligatoriu şi de către subcontractanţi, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.
Obiectul contractului de achizitie publica trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Cerinţa - Experienţa similara
Ofertanţii trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse
similare în valoare cumulată de cel puţin 300.000,00 lei fără TVA, la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor
economici.
Prin produse similare autoritatea contractanta intelege mobilier pentru exponate muzee, case memoriale, mobilier pentru
numismatica, filatelie, etc.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul, conform art. 185 alin (1)
din Legea 98/2016. - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce
descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii/entităţii
contractante.
Asociatul/asociaţii nominalizaţi va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informaţiile solicitate.
La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, tipul/categoriile
de produse, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul
loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
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- procesul-verbal de recepţie sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul,
cantitatea/valoarea, perioada şi locul livrării;
- recomandări;
- alte documente echivalente.
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
Modalitate de îndeplinire:
DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile
avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale
tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor
asigura îndeplinirea angajamentului, conform Notificarea ANAP nr.256/08.12.2016 si Notificarea ANAP nr. 258/18.05.2017.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea
îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele
activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie
ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).
Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod
solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor
sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin
angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator 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 tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc
dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintelor privind capacitatea
tehnica si profesionala, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016.
Asociere
În cazul în care un Operator Economic Ofertant îsi exercita dreptul de a participa în comun cu alti Operatori Economici la Procedura
de Atribuire, în conditiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerintei minime, atunci acesta trebuie sa
transmita împreuna cu Oferta, pâna la termenul limita comunicat pentru transmiterea Ofertei urmatoarele:
a. Acordul de asociere;
b. un formular DUAE (raspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participa la aceasta procedura, care sa cuprinda
informatiile solicitate în Partea I, Partea II (Sectiunile A si B), Partea III, Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica
si prof.
2.) Proportia de subcontractare
Subcontractare
Se vor preciza părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.
Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta :
a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze;
si
b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. 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) din Legea nr. 98/2016 actualizata.
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.
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 de sustinere.
Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE, constand intr-o declaratie pe propria raspundere
actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca
operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii:
a) nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167;
b) indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta.
Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate
informatiile mentionate la lit. a), precum si cele de la lit. b) 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
nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la lit. a)
Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind
capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia
si prezentarea unui alt subcontractant.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul va completa DUAE utilizand Partea IV. Criteriile de selecție - Proporția de subcontractare
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele privind subcontractantii, respectiv Acord de subcontractare / Contract de subcontractare, urmeaza a fi prezentate,
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odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.
Se va depune, odata cu DUAE si acordul de subcontractare.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin
subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din
Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016.

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 31.05.2019 15:00

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

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 31.08.2019
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.05.2019; 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
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SICAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar
vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor
In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a documentului DUAE se va consulta Notificarea privind utilizarea DUAE în
procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice disponibila la adresa www.anap.gov.ro.
1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite oferta şi DUAE în format electronic şi numai până la data şi ora-limită de depunere a
ofertelor prevăzute în anunţul de participare simplificat.
2)Documentele ofertei vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii
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de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către
operatorii economici înregistraţi.
3)Operatorii economici au obligatia depunerii DUAE in SICAP odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca
inacceptabila conform art. 137 alin. 2) lit. b) din HG nr. 395/2016.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire
sunt:
1. POPA MARICEL – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
2. OLTEANU ROMEO – VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
3. CHIRILĂ VICTOR - VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
4. VERNICĂ-DASCALESCU LĂCRAMIOARA – SECRETARUL JUDEȚULUI IAȘI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA JURIDICĂ
6. PORAICO MARIA – ȘEF SERVICIU, SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS-ADMINISTRATIV, DIRECȚIA JURIDICĂ
7. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICĂ
8. BUHUSI ALINA MARIA - DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECȚIA ECONOMICĂ
9. DOROBĂȚ MIHAELA - ȘEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECȚIA ECONOMICĂ
10. MARGARINT ELENA-ADRIANA - SEF SERVICIU, SERVICIUL FONDURI SPECIALE, SINTEZA SI RECUPERARE CREANTE
11. AFILIPOAIE MARIETA - DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
12. TANASE MARIUS NICOLAE - SEF SERVCIU DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
13. ENEA DENISIA CATALINA- CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
14.MUSCHERU LUMINITA ANCA -DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
15. ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - ȘEF SERVICIU, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
16.ANDREI CARMEN - CONSILIER, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
17. ŞERBANOIU CATALINA- CONS JR DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
18. TUDURI MARIANA CATALINA-CONS JR DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
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.
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VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

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

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

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2019
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