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FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI
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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: Comuna Tunari, Jud. Ilfov

Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 1

Localitate:Tunari Cod postal:077189 Tara:Romania

Punct(e) de contact:

In atentia Dnului Ion Marian

Telefon:+40212675300

E-mail:contact@primaria-tunari.ro Fax: +40212675300

Adresa/ele de internet (daca este cazul):www.primaria-tunari.ro

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informatii pot fi obtinute la:

● Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completati anexa A.I

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru

dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

● Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completati anexa A.II

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

● Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completati anexa A.III

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor

Zile :7 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Agentie/birou national sau federal

□ Colectivitate teritoriala

□ Agentie/birou regional sau local

□ Organism de drept public

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana

□ Altele (precizati): Autoritate regională sau locala

□ Servicii publice generale

□ Aparare

□ Ordine si siguranta publica

□ Mediu

□ Afaceri economice si financiare

□ Sanatate

□ Constructii si amenajari teritoriale

□ Protectie sociala

□ Recreere, cultura si religie

□ Educatie

□ Altele (precizati): Servicii generale ale

administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              da □ nu □

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
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II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Executie lucrari de constructie pentru obiectivul de investitie „Centrul Integrat de Educatie Incluziva”,
Tunari, jud. Ilfov

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

a) Lucrari □ B) Produse □ c) Servicii □

Executare □
Proiectare si executare □

Executarea, prin orice □
mijloace, a unei lucrari,

conform cerintelor

specificate de autoritatea

contractanta

Cumparare □

Leasing □

Inchiriere □

Inchiriere cu optiune de □

cumparare

O combinatie intre acestea □

Categoria serviciilor

Locul principal de executare

Comuna Tunari, Jud Ilfov

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de livrare

........................

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de prestare

...........................................

Cod NUTS □□□□□□

II.1.3) Procedura implica

Un contract de achizitii publice ●
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD) □

Incheierea unui acord-cadru □

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) – NU ESTE CAZUL

Acord-cadru cu mai multi operatori economici □

Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de

participanti la acordul-cadru preconizat

Acord-cadru cu un singur operator economic □

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului

cadru da □ nu □ Daca DA,

Reluarea competitiei se va face in SEAP: da □ nu □

Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: □□□ NU ESTE CAZUL

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru:

Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani:
Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in cifre): NU ESTE

CAZUL

Valoarea estimata fara TVA: _________________                                                                 Moneda: ________ sau intervalul:

intre _____________ si _______________                                                      Moneda: ________

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________.

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul cuprinde:

Obiectul prezentului contract constă în executie lucrari pentru obiectivul de investitie Centrul Integrat de Educatie
Incluziva”.
Investitia prevede realizarea unei constructii noi, avand functiunea de furnizare a serviciilor educaționale și sociale
pentru copii și tineri aflați în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, în Tunari, județul Ilfov.
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Imobilul va fi amplasat in intravilanul comunei Tunari, Judetul Ilfov, T34, P116,  LOT 2 in zona centrala. Nr.
cadastral 58603.cu suprafata  totala  a teren lui este de 500 mp cu forma rectangulara aproximativ regulata, cu o o
structura D+P+1ERr
Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și
neprevăzute in valoare de Valoarea estimata nu include cheltuielile diverse si neprevăzute in valoare estimata de
145.371,63 lei fără TVA., precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în
funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016. privind
achizițiile publice.

Valoarea estimata a contractului este de 1.750.822,82 lei fără TVA si este compusa din:
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: 32.500 lei

fără TVA
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza – 1.692.557,58 lei fără TVA;
4.1. Constructii si instalatii: 1.652.771,78 lei fără TVA
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 39.785.80 lei fără TVA
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli – 25.765,24 lei fără TVA
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului: 25.765,24 lei

Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la
termenul de 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul consolidat al autoritatii
contractante sa fie transmis cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea
98/2016.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

Vocabular principal

Obiect principal 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA) da □ nu ●

II.1.8) Impartire in loturi da □ nu ●

□ un singur lot

□ Numărul maxim de loturi care poate fi atribuit unui
singur ofertant: [         ]

□ Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a
atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi
sau grupe de loturi:

□ unul sau mai multe loturi □ toate loturile

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da □ nu ●

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI
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II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)

__________________________________________________________________________________________________

Investitia prevede realizarea unei constructii noi, avand functiunea de furnizare a serviciilor educaționale și
sociale pentru copii și tineri aflați în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, în Tunari,
județul Ilfov.
Imobilul va fi amplasat in intravilanul comunei Tunari, Judetul Ilfov, T34, P116,  LOT 2 in zona centrala. Nr.
cadastral 58603.cu suprafata  totala  a teren lui este de 500 mp cu forma rectangulara aproximativ regulata, cu
o o structura D+P+1ERr
Valoarea estimata a contractului este de 1.750.822,82 lei fără TVA si este compusa din:

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: 32.500
lei fără TVA

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza – 1.692.557,58 lei fără TVA;
4.1. Constructii si instalatii: 1.652.771,78 lei fără TVA
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 39.785.80 lei fără TVA
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli – 25.765,24 lei fără TVA
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului: 25.765,24 lei
Valoarea estimata nu include cheltuielile diverse si neprevăzute in valoare estimata de 145.371,63 lei fără
TVA.

II.2.2) Optiuni (dupa caz) da □ nu X

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric

Daca da, descrierea acestor optiuni:

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni:

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□

Daca se cunoaste,: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in cazul

contractelor de concesiuni)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau

lucrarilor) 8 luni de la emiterea  ordinului de incepere a lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea pretului contractului da X nu □

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate,
altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1.1.a) Garantie de participare da □ nu □

Nu este cazul
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III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     da □ nu □

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 39
si art. 40 din Hotarare nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va respecta art. 42 alin (4)
din Hotarare nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (OP), în
calitate de Operator de Program, pentru ”Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea
incluziunii romilor”, Contract de Finantare nr. 10/21.12.2020/N și buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz)

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                da □ nu X

III.1.5. Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro;
d) Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
g) Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
i) Hotărârea de Guvern nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspecția de Stat in Construcții a documentațiilor tehnico-economice
pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;
j) Legea nr. 265/2006 privind aprobarea OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările si completările ulterioare;
k) Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
l) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
m) Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții şi instalații aferente
acestora, cu modificările si completările ulterioare;
n) Standarde naționale si reglementari tehnice in domeniu;
o) Orice alte acte normative conexe
p) Procedura operațională privind Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului

sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016.
Se vor depune următoarele documente:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la data prezentarii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
NOTA: Pentru sediile secundare/punctele de lucru, ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu și-a
încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale, dacă este cazul.
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- 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;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante vor fi excluse în confomitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din
Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (2) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine
(certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru
a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv.
Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata, avand mentiunea conform cu
originalul. Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata .
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Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de
plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Declaratie privind neincadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea 98/2016:
Se va prezenta declaratia de neincadrare in prevederile art. 58-63 de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat,
subcontractant si tert sustinator).

Persoanele cu functii de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt
urmatoarele:
Primar NICULAE CRISTIAN, Administrator public DANUT STAMATE, Contabil: Alecu Nicoleta Andreea, Secretarul primariei: Rusti
Luminita Manuela, Consilieri locali: NICULAE JAN; ŞTEFANA PETRIŞOR; DUMITRU ADRIAN VICTOR; CALMUŞ IONUŢ
VALENTIN; MARIN MARIN; OPREA MARIAN; NEACŞU ALEXANDRU; SPIŢĂ IONUŢ; SPAU DUMITRU; ZANE NICOLAE
EMILIAN; POPA IONEL; ENE MARIUS; DUMITRU IOANA; HRENIUC GEORGE ALEXANDRU; DUMITRU ANDREEA

Echipa de proiect: Ion Marian – Coordonator proiect, Dracon Georgiana Carmen - Responsabil financiar, Prisacariu Felea Victoria – Expert
achizitii publice, Coman Nela – Expert juridic, Barbu Catalin – Responsabil tehnic

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerinta nr.1. :
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidența, din care sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitațile care fac obiectul contractului.
Se vor depune următoarele documente:

- certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta

NOTA: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa
fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. In cazul persoanelor fizice autorizate se va
prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile ce fac obiectul
prezentului contract.

Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta
din punct de vedere profesional in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca operatorul economic este adecvat constituit, ca nu
se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului
contract in corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile in tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.

In cazul participarii la procedura cu oferta comuna si in situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parti din contract, cerintele
aferente acestui criteriu de calificare pot fi indeplinite in conditiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016.

Cerinta nr. 2:
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine capacitatea de exercitare a activitatii profesionale prin prezentarea
certificarilor/autorizarilor/atestatelor legale necesare prestarii serviciilor si executarii lucrarilor ce fac obiectul contractului, aflate in termen de
valabilitate la data prezentarii acestora, respectiv:
a) Atestat emis de ANRE – tip B. (0,4 kV) sau echivalent, conf. Ordin de Administratie Publica nr. 45/2016 privind atestarea pentru proiectarea,
executarea si verificarea instalatiilor electrice, conform Capitolului I – Dispozitii generale, art.1, alin 1:” Activitatile de proiectare, executare
si verificare a instalatiilor electrice se realizeaza de catre operatorii economici care detin un atestat emis in conditiile prezentului regulament,
potrivit competentelor acordate de tipul de atestat pe care il detin, cu respectarea prevederilor legii si a reglementarilor in vigoare.”, respectiv
Capitolul II, art 8, alin 1), lit.e): Atestat de tip B: pentru execuție - instalare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru
incinte/constructii civile si industrial, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV..”
b) Autorizatie/autorizatii destinata/destinate executarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusa si joasa
presiune (autorizatie tip EDIB), in conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui ANRE nr. 98/2015 privind aprobarea Regulamentului
pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor si a conditiilor-cadru de valabilitate aferente
autorizatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
c) Autorizatie privind protectia si stingerea incendiilor, in conformitate cu prevederile art. 1, alin (2) din Ordin MAI nr. 87/2010 pentru
aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiillor, cu modificarile si
completarile ulterioare (autorizatie eliberata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta -Centru National pentru Securitatea la
Incendiu si Protectie Civila), pentru efectuarea lucrarilor de:- Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara

NU ESTE CAZUL

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire
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III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii

cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1. Experienta similara

Ofertantul trebuie sa faca dovada că a dus la bun sfarsit, în ultimii 5 ani, lucrari
similare cu cele care fac obiectul procedurii de atribuire, respective lucrari de
executie/ reabilitare/modernizare/extindere cladiri/imobile, în valoare
cumulată de cel puțin 1.700.000,00 lei fără TVA, la nivelul unuia sau a maxim
2 contracte.
Prin lucrări duse la bun sfârșit înțelegându-se: - lucrări recepționate pe obiecte
care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit în conformitate cu
prevederile legale; - lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție la
terminarea lucrărilor; - lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție
finală;
NOTA:. Ultimii cinci ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare
se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Eventualele
decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial
nu vor afecta modul de calcul al perioadei.
NOTA: In cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta
similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati.

Modalitatea de indeplinire

Documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei :
Documente reprezentand certificate de buna
executie/documente constatatoare pentru acele lucrari pe care
ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le
ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind
experienta similara.
Respectivele documente justificative vor trebui sa indice:
a. obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate
informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica
indeplinirea cerintei privind experienta similara,
b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati
contractante sau clienti privati,
c. valoarea-in lei fara tva,
d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si
data de finalizare) in care s-a executat contractul
e. locul executiei lucrarilor
f. sa precizeze daca au fost executate în conformitate cu
normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun
sfârsit;
Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar
(autoritate contractanta sau client privat), care probeaza
indeplinirea celor asumate in DUAE
NOTA:
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului
economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din
Legea nr. 98/2016.
Tertul/tertii sustinatori va prezinta angajamentul tertului
sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament,
transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care
rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea
acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de
subcontractare, dupa caz.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand
documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini
ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie
prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a
duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat
sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si
profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului
(descriind modul concret in care va realiza acest lucru).
Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor
angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul
pentru executarea contractului de achizitie publica.
Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori
se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre
acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin
angajament

.

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii si mediu da □ nu ●

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da □ nu ●

Contractul este rezervat unor ateliere protejate □

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate □

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii da □ nu ●

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii)

_________________________________________________________________________________________
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III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile da □ nu ●

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea

serviciilor respective

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       Offline ● On line □ Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitație deschisă

Licitație restrânsă □

Licitație restrânsă accelerată □
Justificare pentru alegerea licitatiei restrânse accelerate

Negociere competitivă   □
Au fost deja selectati candidati da □ nu □

Daca da,

Negociere competitivă accelerată □

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare                                                                          X

Justificare pentru alegerea negocierii
Cadrul legal de realizare şi desfăşurare a procedurii de negociere fără publicarea unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică/acordurilor – cadru care privesc achiziţii publice a căror valoare estimată (fără TVA) este mai mare sau egală cu pragurile
prevăzute la art. 7 alin. (1) este reglementat de art. 104, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţii publice:
Art. 104. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilor – cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din
următoarele cazuri:[{*}] a) dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă ori procedură simplificată organizate
pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse
numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei şi, la
solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport; (literă modificată prin art. I pct.12 din O.U.G. nr. 107/2017, în vigoare
de la 22 decembrie 2017)
Dialog competitiv □

Parteneriat pentru inovare □

Procedură simplificată □

□ O singură etapă

□ Mai multe etape

Justificare pentru accelerarea procedurii :

Concurs de soluții      □ Deschis □   Restrans □

Numărul de participanți estimat □□□               sau                            numarul minim □□□ / numarul maxim □□□

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
(licitatie restransa si negociere competitivă , dialog competitiv)

Numar de operatori economici preconizat □□□

sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv)

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a                                                     da □ nu □

reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor
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care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile de atribuire )

● Cel mai mic pret /cel mai mic cost X

□ Cel mai bun raport calitate/pret

( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim component tehnica □□□

Nu

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                        da □ nu Nu

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)

IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii restrans)”

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz)
4505618_2021_PAAPD1303807

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                da □ nu ●
Daca da,

Anunt de intentie                              Anunt despre profilul cumparatorului □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Alte publicari anterioare (dupa caz) □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Anunt de intentie

Numarul si data publicarii in SEAP

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV

□     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     ●      □ □     □     □

Altele: ____________________________________________________________________________-

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de RON

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: □□□ sau in zile: 120 (de la

termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii)

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime da □ nu ●

Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz)

___________________________________________________________________________________________________

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz)

___________________________________________________________________________________________________

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor fi atribuite

castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului da □ nu ●

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta           da □ nu ●

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz)
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IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va cuprinde cele mentionate mai jos:

1) Propunerea tehnica se va elabora, astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in
Documentatia tehnica postata in SEAP la anuntul de participare in sectiunea “Documentatie si clarificari”, prezentandu-se si completandu-
se toate cerintele solicitate .
2) Propunerea tehnica va cuprinde prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) prin care ofertantul va descrie:
a) abordarea din punct de vedere a procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor;
Propunerea tehnica va contine detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de executie a lucrarilor care fac obiectul achizitiei.
b) resurse (personal si instalatii/echipamente) cu respectarea cerintelor din documentatia tehnica
c) graficul de executie pe  zile/luni conform contract , la nivel de categorie de lucrari, care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare
a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, astfel incat
ofertantii sa faca dovada ca vor finaliza executia in termenul impus.
IMORTANT: Graficul va include si  resursele alocate proiectului. Toate aceste elemente vor fi corelate intre ele si se va prezenta separat
un flux tehnologic al lucrarilor.
d). declaratia privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.
e) prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii pentru executia lucrarilor precum si in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate
cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.
f) planul propriu de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei. Nu se va prezenta planul propriu de asigurare a calitatii lucrarilor la
nivel general de firma (situatie in care oferta va fi respinsa ca neconforma), ci se va prezenta planul propriu de asigurare a calitatii lucrarilor
adaptat la lucrarile care fac obiectul achizitiei.
g) planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate inclusiv verificarile si incercarile necesare pentru etapele de lucrari, pentru
obiectivul de investitie. Nu se va prezenta planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate la nivel general de firma (situatie in
care oferta va fi respinsa ca neconforma), ci se va prezenta planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate, adaptat la obiectul
achizitiei.
h) planul propriu de Securitate si sanatate in munca. Nu se va prezenta planul propriu de Securitate si sanatate la nivel general de firma
(situatie in care oferta va fi respinsa ca neconforma), ci se va prezenta planul propriu de Securitate si sanatate adaptat la obiectul achizitiei.
3) Ofertantul trebuie sa demonstreze, la cererea Autorității Contractante, ca detine toate permisele, avizele, autorizatiile necesare pentru
executia lucrarilor, sa poata face dovada faptului ca specialistii si persoanele implicate la indeplinirea sarcinilor contractuale au
competentele legale in acest sens.
4)Indicarea in cadrul ofertei a faptului ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca conform prevederilor art 51 alin 2 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care ofertantul nu asigura
respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii oferta va fi respinsa ca
inacceptabila in baza art 137 alin 2 litera d din HG 395/2016. Se vor complete formularele aferente.
In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi asumata de totii membri asocierii. Informatii suplimentare pot fi obtinute pe site-ul
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/ si de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie );
5) Indicarea motivata a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat
continand aceasta mentiune.
In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente Declaratia cuprinzand informatiile considerate confidentiale nu va fi depus, propunerea
tehnica fiind astfel considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Ofertantii
vor avea in vedere prevederile art.19 din Legea 101/2016 - Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.
6) Se va prezenta Declaratia privind acceptarea clauzelor contractuale. Autoritatea contractanta va aplica prevederile art 137 alin 3 litera b
din HG 395/2016.
7)  Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in documentatia tehnica conform art 133 din HG 395/2016. si se
va corela cu propunerea financiara sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza art 137 alin 3 litera d din HG 395/2006
8) Specifcatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de
inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea «sau
echivalent».
9)  Ofertantul va indica in propunere tehnica legislatia incidenta pe parcursul executarii lucrarilor. În aceasta sectiune, ofertantul va
mentiona legislatia avuta in vedere pe parcursul executiei lucrarilor, inclusiv normative tehnice si standarde de calitate ce urmeaza a fi
aplicate, dând astfel garantia autoritatii contractante ca acesta detine cunostintele tehnice necesare ducerii la bun sfarsit a contractului de
achizitie publica.
10) Ofertantul va include in propunerea tehnica fisele tehnice de la producator pentru toate si oricare dintre echipamentele ofertate, in
vederea demonstrarii performantelor tehnice declarate.
11) Propunerea tehnica va fi paginata si va fi insotita de opis. Opisul va fi pagina zero a propunerii tehnice.
12) Propunerea tehnica se va elabora, astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii indeplinirii cerintelor prevazute in documentatia de
atribuire, respectiv in documentatia tehnica, prezentandu-se si completandu-se toate cerintele solicitate. Se va respecta modul de prezentare
a propunerii tehnice precum si tratarea fiecarei cerinte sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma.
13) Propunerea tehnica va cuprinde lista cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti, prezentate distinct pentru fiecare asociat,
subcontractant in parte (daca este cazul).

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
1. Se va prezenta - Formularul de Oferta – Pretul din formularul de oferta reprezinta pretul ofertat pentru executia contractului conform
documentatiei de atribuire  si va fi exprimat in lei fara TVA. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv
lipsa actului juridic de angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile.   Se va prezenta o singura
oferta de pret, nu se admit oferte alternative, iar preturile vor fi exprimate in lei si vor ramane ferme pe toata durata de indeplinire a
contractului. Nu se accepta ajustari de preturi.
2. La intocmirea propunerii financiare se vor respecta in mod obligatoriu cerintele si modalitatile solicitate in documentatia tehnica.
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3. În susținerea prețului ofertat se vor utiliza atât formularele puse la dispoziție de autoritatea contractanta cât si modelele emise prin
legislația specifică, respectiv prin Ghidul privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru
investitii realizate din fonduri publice” - Indicativ P 91/1-02,  din care să rezulte prețurile unitare ce trebuie prezentate conform listelor de
cantități de lucrări parte din documentatia tehnica, respectiv următoarele formulare: F1– Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (care va
include toate categoriile de costuri care fac parte integranta din propunerea financiara indicate mai sus), F2 – Centralizatoarele cheltuielilor
pe obiecte, F3 - Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari, F4 – Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice.
La calculul altor cheltuieli directe cu manopera (din recapitulatia devizului) se vor folosi coeficientii stabiliti de lege (C.A.M., T.V.A., etc.)
si coeficienti proprii ai ofertantului. Ofertantul va prezenta detaliat cota de cheltuieli indirecte cu luarea în considerare a Anexei nr. 6
„Structura si continutul cheltuielilor indirecte” aferenta „Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de
constructii pentru investitii realizate din fonduri publice” - Indicativ P 91/1-02. Nu se accepta preturi unitare diferite pentru acelasi tip de
operatiune/resurse, respectiv cote de cheltuieli indirecte/profit diferite în cadrul ofertei, ori necotarea unui articol, a organizarii de santier.
Propunerea financiară are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului si prevederilor pe toata perioada de valabilitate
a ofertei/durata contractului. Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din H.G. nr. 395/2016,
nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. In vederea compararii unitare a ofertelor, toate preturile
vor fi stabilite si exprimate în cifre cu doua zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi,
determinate de orice motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau procedure litigioase între părtile contractante.
Autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/propunerilor ofertate de operatorii
economici din punctul de vedere al îndeplinirii cerintelor solicitate prin documentatia tehnica, cu scopul protejării acesteia împotriva
ofertelor ce contin valori/propuneri care intră în contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care sunt nesustenabile/care nu pot fi
fundamentate. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevăzute în
ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerintelor din documentatia tehnica, vor fi respinse ca neconforme.
4. Perioada de valabilitate a ofertei: 4 luni de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei preliminare
– Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturile astfel incat pretul total al ofertei sa acopere toate cheltuielile si obligatiile contractului

mentionate in, sau care reies din documentatia de atribuire.
5 .Pretul ofertat reprezinta un element esential al propunerii financiare a carui realitate si legalitate va fi verificata de catre comisia de
evaluare. In acest sens vor fi verificate preturile componente ofertate in considerarea art. 137 alin 3 litera c din HG 395/2016 care dispune
ca o oferta este neconforma cand “contine preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate”. Acestei situatii i se
asimileaza si absenta din componenta pretului ofertat a procentului reprezentand profitul.
6. In cazul asocierii si/sau subcontractarii centralizatoarele vor contine si partea/partile din lucrare in exprimare valorica pentru fiecare
asociat si / sau subcontractant si vor fi semnate de catre fiecare asociat si subcontractant.
7. Ofertantul va prezenta indicarea motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate
de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi
prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente Declaratia cuprinzand
informatiile considerate confidentiale nu va fi depusa, propunerea tehnica fiind astfel considerata ca document public in sensul legii
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.   Ofertantii vor avea in vedere prevederile art19 din Legea 101/2016 -
Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.
8. Propunerea financiara va fi paginata si va fi insotita de opis. Opisul va fi pagina zero a propunerii financiare

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii vor prezenta traducerea autorizata a tuturor documentelor prezentate in alta limba decat limba romana.
Toate documentele depuse în copie simpla vor fi semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul.
Formularele completate cu ocazia participarii la prezenta procedura vor fi depuse în original.
Documentele ofertei:
Oferta trebuie sa cuprinda:
1. Propunerea tehnica – elaborata astfel încât sa satisfaca corespunzator cerintele din Caietul de sarcini – plic separat marcat cu
”Propunere tehnica”;
2. Propunerea financiara – plic separat marcat cu ”Propunere financiara” care va contine inclusiv propunerea de contract semnata si
stampilata.
3. Documentele de calificare:• Documentele care dovedesc îndeplinirea cerintelor de calificare - plic separat marcat cu ”Documente de
calificare”
Documente care însotesc oferta:
• Scrisoarea de înaintare;
• Împuternicire de semnatura;
*Documentele care însotesc oferta se depun în afara plicului închis, sigilat, iar pe scrisoarea de înaintare se va înregistra data si ora
depunerii ofertei
Modul de prezentare a ofertei:
1 original.
Originalul va fi semnat si stampilat pe fiecare pagina.
Documentele de calificare, propunerea tehnica si financiara se introduc fiecare, în plicuri separate, dupa care, toate se introduc într-un alt
plic exterior, închis corespunzator si netransparent, pe care va fi scrisa adresa autoritatii contractante si mentiunea “A NU SE
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA SI ORA …….(indicate în invitatia de participare)” , adresa operatorului economic si mentiunea:
OFERTA pentru procedura de achizitie NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE
privind achizitia:
Executie lucrari de constructie pentru obiectivul de investitie „Centrul Integrat de Educatie Incluziva”, Tunari, jud. Ilfov
Nota:
Daca plicul exterior nu este sigilat si marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate
pentru ratacirea sau deschiderea prematura a ofertei
Ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere se resping in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE



13

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz) da □ nu ●
Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da X nu □
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Bugetul local şi Grant SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (OP), în calitate de Operator de
Program, pentru ”Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Contract de Finantare nr.

10/21.12.2020/N, cod proiect PN2057

Tipul de finantare:

Cofinantare □
Credite externe cu garantia statului □
Fonduri europene X Grant SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (OP), în
calitate de Operator de Program, pentru ”Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
Alte fonduri. □

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)

Ofertantii au obligatia de a respecta regulile formale de intocmire si depunere a ofertei, reguli instituite prin prezenta documentatie de
atribuire.
Detalii privind ofertantii
Subcontractare
Precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze
Acordul/acordurile de subcontractare vor fi prezentate odată cu depunere ofertei.

Tert sustinator
In vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182
din Legea nr. 98/2016 2016 cu modificările si completările ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările
ulterioare.
In cazul in care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta:
a) Angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordată de tertul susținător, în conformitate cu Formularul nr. 4.
b) documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții
susținător/susținători asigură îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm.
c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/ procese verbale de recep ție,
Documente constatatoare emise de autoritățile contractate/ Certificări de bună execuție, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru
confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica, respectiv lucrările executate, perioada de realizare si valoarea acestora.
Nota: Prin semnarea angajamentului de susținere terțul susținător  răspunde pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a
nerespectării obligațiilor prevăzute in angajament, autoritatea contractanta având posibilitatea de acțiune directa împotriva terțului susținător

Asocierea
Operatorii economici se pot asocia in scopul participării la  procedura de atribuire, art.53 din Legea nr. 98/2016
In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind
capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar
aceștia vor răspunde in mod solidar pentru executarea contractului.
In cazul depunerii unei oferte comune se va depune si acordul de asociere. Se vor prezenta documentele de calificare, deoarece criteriile de
calificare referitoare la situația personala a ofertantului trebuie respectate de fiecare asociat in parte, iar criteriile de calificare referitoare la
capacitatea de exercitare a activității profesionale trebuie respectate de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizează.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerința minima
se va considera îndeplinită in mod cumulativ

NOTA: se vor depune
Acordul de asociere (daca este cazul).
Acordul de subcontractare (daca este cazul),
Angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul),
- Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa
rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la
respectivul angajament, conform art.182 alin.4 din Legea  nr.98/ 2016.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Denumire oficiala: COSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONSTESTATIILOR

Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti Cod postal: 0300084 Tara: Romania

E-mail:

office@cnsc.ro

Telefon: +4021 3104641

Adresa Internet

(URL)

Fax:
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www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz)

Denumire oficiala:

Adresa:

Localitate: Cod postal: Tara:

E-mail: Telefon:

Adresa Internet

(URL)

Fax:

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3)

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea 101 / 2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Denumire oficiala: COMUNA TUNARI

Adresa:str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, Ilfov

Localitate: Cod postal: 077189 Tara: România

E-mail:

contact@primaria-

tunari.ro

Telefon: +40212675300

Adresa Internet

(URL)

www.primaria-

tunari.ro

Fax: +40212675300


