
"Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii
drumurilor pentru 4 ani DRDP Constanta- Lot 1 - SDN

Constanta, Lot 2 - SDN Tulcea, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 -
SDN Slobozia, Lot 5 - SDN Calarasi, Lot 6 – Sectia

Autostrazi; Lot 7 – SDN Fetesti
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 
Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38, Sector: -, Judet: Bucuresti; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS:
RO321 Bucuresti; Cod postal: 010873; Tara: Romania; Persoana de contact: Director Achizitii Publice Buget de Stat Pentru Obiective de
Investitii  si  RK,  Intretinere  si  Administrare-Ioana  Silvia  Barbulescu;  Telefon:  +40  212643310;  Fax:  +40  21318650;  E-mail:
achizitiipublicebuget@andnet.ro; Adresa internet: (URL) www.cnadnr.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
Organism de drept public

 
I.5) Activitate principala
Constructii si amenajari teritoriale

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
"Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani DRDP Constanta- Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN
Tulcea, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 - SDN Slobozia, Lot 5 - SDN Calarasi, Lot 6 – Sectia Autostrazi; Lot 7 – SDN Fetesti
Numar referinta: 13

 
II.1.2) Cod CPV principal
45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani DRDP Constanta - Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 -
SDN Tulcea, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 - SDN Slobozia, Lot 5 - SDN Calarasi, Lot 6 – Sectia Autostrazi; Lot 7 – SDN Fetesti
Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul
III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.
 
Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:
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A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita
pana la care orice operator economick interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare termenul limita in
care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in
a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.inainte de data limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 17467320,16; 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: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 7

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Acord – cadru„Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Constanta: Lot 1 –
SDN Constanta”

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45232460-4 Lucrari sanitare (Rev.2)
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare: 
SDN ConstantaSDN Constanta

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani” DRDP Constanta,  Lot 1 – SDN Constanta.
Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul
III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 3995110,68; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; Durata in zile: -
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: 
-
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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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 999.128,07 LEI

 
II.2.1) Titlu 
2 Acord – cadru „Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Constanta: Lot 2
– SDN Tulcea”

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45232460-4 Lucrari sanitare (Rev.2)
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare: 
SDN TulceaSDN Tulcea

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani” DRDP Constanta: Lot 2 – SDN Tulcea
Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul
III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1820008; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1002693/24.07.2018] Pagina 3
Generat la: 07.08.2018 10:46



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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 626.886,04 RON

 
II.2.1) Titlu 
3 Acord – cadru „Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Constanta: Lot 3
– SDN Braila”

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45232460-4 Lucrari sanitare (Rev.2)
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare: 
SDN BrailaSDN Braila

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
„Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Constanta: Lot 3 – SDN Braila”
Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul
III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 2071772,02; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; Durata in zile: -
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: 
-
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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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 998.110,68 RON

 
II.2.1) Titlu 
4 Acord – cadru „Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Constanta: Lot 4
– SDN Slobozia”

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45232460-4 Lucrari sanitare (Rev.2)
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare: 
SDN SlobaziaSDN Slobazia

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
„Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Constanta: Lot 4 – SDN Slobozia”
Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul
III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 950762,32; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; Durata in zile: -
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: 
-
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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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 377.214,33 RON

 
II.2.1) Titlu 
5 Acord – cadru „Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Constanta: Lot 5
– SDN Calarasi”

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45232460-4 Lucrari sanitare (Rev.2)
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare: 
SDN CalarasiSDN Calarasi

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
„Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Constanta: Lot 5 – SDN Calarasi”
Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul
III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 3845301,98; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; Durata in zile: -
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: 
-
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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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 980.119,27 RON

 
II.2.1) Titlu 
6 Acord – cadru „Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Constanta: Sectia
Autostrazi”

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45232460-4 Lucrari sanitare (Rev.2)
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare: 
DRDP Constanta - Sectia AutostraziDRDP Constanta - Sectia Autostrazi

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
„Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Constanta: Lot 6 – Sectia
Autostrazi”
Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul
III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 3979657,28; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; Durata in zile: -
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: 
-
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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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 998.621,97RON

 
II.2.1) Titlu 
7 Acord – cadru „Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Constanta: SDN
Fetesti”

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45232460-4 Lucrari sanitare (Rev.2)
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare: 
SDN FetestiSDN Fetesti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
„Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Constanta: Lot 7 – SDN Fetesti”
Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul
III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 804707,88; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; Durata in zile: -
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: 
-
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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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 515.831,86 RON

 

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: 
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:
Pentru fiecare lot in parte,
 Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art.
164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de
excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a
contributiilor la asigurarile sociale", Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".
De asemenea, pentru fiecare lot in parte, ofertantii clasati pe primele doua locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor  admisibile  vor  prezenta,  anterior  atribuirii  Acordurilor-cadru,  va  prezenta,  la  solicitarea  Autoritatii  Contractante,
urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 ,165, 167 din Legea nr.
98/ 2016, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
- 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;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat.
- certificate / caziere /  documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat
pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta;
- documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul
sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice (daca este cazul);
-alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile  autorizate ale tarii  de origine
(certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit
obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a
tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/
ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa
datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
Ofertantul unic / Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in
conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire, stampilat si
semnat  de  catre  reprezentantul  legal/imputernicit  al  ofertantului  si  se  va  prezenta  de  catre  Ofertantul  unic/Ofertantul
asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE.
IV. Persoane ce detin functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante
ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:
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Narcis Stefan NEAGA Director General C.N.A.I.R. S.A.(incepand cu data de 14.05.2018-prezent)
Ionita Stefan - Director General C.N.A.I.R. S.A. in perioada 12.01.2017-12.05.2018;
Munteanu Radu Dumitru - Director General Adjunct D.G.E.I.R.(la data elaborarii documentelor)
ANDREI CRISTIAN - Director General Adjunct D.G.E.I.R
Masala Ionut Laurentiu - Director General Adjunct D.G.E.F.;
Basulescu Mihail Petea - Director D.L.M.I.si RK.(la data elaborarii documentelor);
Barbulescu Ioana Silvia – Director DAPBSOIRKIA;
Nunweiler Iohann- Sef Departament Licitatii;
Radu Ileana- DAPBSOIRKIA - Sef SAL;
Chivu Florina - DAPBSOIRKIA - Sef SAS
Gheorghita Oana Maria - DAPBSOIRKIA - Sef SC
Bobalca Anca Elena - DAPBSOIRKIA - Sef BAA;
Albota Ciprian - DAPBSOIRKIA - Sef BPMAP
Vlasceanu Florentina, Mares Ion Lucian, Slubschi Ion, Amelia Luiza Coman, Goga Georgeta, Radutu Dragos Aurelian, Jipa Ileana
Carmen, Farmazon Daniela, Popa Irina, Constantin Claudia Roxana - DAPBSOIRKIA
Ticu Alexandru Catalin-Directia Financiara, Sef Serviciul CFP; Popa Raluca Marilena, Duina NelutaVeronica,Givan Danut Grigore,
Otelea Georgian Victor, Dogaru IoanVictor,Roman Aurelia Diana-Directia Financiara, ServiciulCFP;
Filipescu Andrei-Director DJ;
Palii Raluca–Maria Director adj. DJ;
Hlibocianu Ruxandra Mihaela-DJ,Sef SAC;
Tinte Dana–Ecaterina,CambosieLaura,Stanescu Roxana–Mihaela,Stan Andreea Roxana, Stan Mihai, , Apostol Mircea, -DJ;
Filip Gianina - Sef Dep. R.U.
Bujor Alexandru Dan-CPP;
Ciobanu Eugen-CPP;
Pelin Alexandru - Director DILAC
Raducanu Alexandru - Sef BC
DIMA Marin – DRDP Constanta – Director General Regional;
DAVID Roxana – DRDP Constanta – Director Economic;
TUDOR Gabriela Steliana – DRDP Constanta – Director Adj. Exploatare;
NICOLAE Adrian  – DRDP Constanta – Sef Serviciul Autorizatii si Verificare. Zona DN;
COPACEANU Marian  – DRDP Constanta – Sef Serviciul Siguranta Circulatiei;
MARCU Nicolae – DRDP Constanta – Sef Departament Investitii;
MATEI Relu  – DRDP Constanta – Sef Serviciul Proiectare;
TUDORACHE RODICA  – DRDP Constanta – Sef Serviciul Lucrari de Arta si Cladiri, BMS;
RADULESCU Iulian – DRDP Constanta – Sef Departament Mentenanta;
ENACHE Silviu Elzian  – DRDP Constanta – Sef Serviciul Calitate Mediu;
ANTOHI Andreea  – DRDP Constanta – Sef Serviciul Tehnic, CTE, PMS;
BUNGHEZ Adrian  – DRDP Constanta – Sef Compartiment CTE;
DROGEANU Aurelian  – DRDP Constanta – Sef SDN Constanta;
CRISTEA Viorel  – DRDP Constanta – Sef SDN Fetesti;
ICHIM Marian  – DRDP Constanta – Sef SDN Calarasi;
GRECU Mirel  – DRDP Constanta – Sef SDN Slobozia;
CORBAN Doinita Elena  – DRDP Constanta – Sef SDN Braila;
TIRON Daniel – DRDP Constanta – Sef SDN Tulcea;
BUMBAC Georgeta-Presedinte Consiliul de Administratie al C.N.A.I.R. S.A.
MLADINOIU  Adrian,  BRAGARU  Mihai,  CORNILA  Anisoara,  Mocanu  Mihaela,  STAN  Razvan  Gabriel  -  Membrii  Consiliul  de
Administratie al C.N.A.I.R. S.A.
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 acordului cadru.
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat
Tertul sustinator/Subcontractantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde
cerintelor" - subsectiunea "Inscrierea in Registrul Comertului", pentru fiecare lot in parte.
Pentru fiecare lot in parte, ofertantii clasati pe primele doua locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile
vor prezenta, anterior atribuirii Acordurilor-cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial  in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe
care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului Acordului-cadru .
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial  trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii:  datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine,  se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
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conformitate cu prevederile  legale din tara in care ofertantul  este stabilit,  din care sa reiasa informatiile  solicitate de catre
Autoritatea Contractanta.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient  ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
Nota 3. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), pentru fiecare lot in parte,
a fost de minim:
Lot 1 - SDN Constanta = 499.500 lei
Lot 2 - SDN Tulcea = 313.400 lei
Lot 3 - SDN Braila = 499.000 lei
Lot 4 - SDN Slobozia = 188.600 lei
Lot 5 - SDN Calarasi = 490.000 lei
Lot 6 - Sectia Autostrazi = 499.300 lei
Lot 7 - SDN Fetesti = 257.900 lei - In vederea indeplinirii cerintei, pentru fiecare lot in parte, ofertantul/ofertantul asociat/tertul
sustinator  va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea
"Cifra de afaceri medie anuala".
Ofertantii clasati pe primele doua locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta, anterior
atribuirii Acordurilor-cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare anuale sau extrase din situatiile financiare
aferente anilor 2015, 2016, 2017 sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate,
sau balante de verificare asumate de opratorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca
definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu aferente anii 2015, 2016, 2017 pentru fiecare lot in parte.
Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate,  acestea
este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.
Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" -
Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala".
Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro 2015 - 1 Euro =
4,4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017 - 1 Euro = 45681
b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2015, 2016 si 2017 publicat
pe site-ul http://ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea  unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din HG nr. 395/2016 cu modificarile
si completarile ulterioare.
Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de
selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea  "Cifra de afaceri medie anuala".
Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:a) Angajamentul ferm privind sustinerea
economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 4.
Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe
un certificat  calificat,  eliberat  de un furnizor de servicii  de certificare acreditat  in conditiile  legii.  b)  documentele transmise
ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori
va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm.
Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
2.) - - CONTINUARE Capacitatea economica financiara -Cerinta 1
c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017 din care rezulta indeplinirea nivelului
minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara.
Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate, pentru fiecare lot in parte de ofertantii clasati pe primele doua locuri dupa
aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor
privind semnarea electronica a documentelor.

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Capacitate tehnica - Cerinta 1
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat in ultimii 5 ani  lucrari similare cu cele supuse procedurii de atribuire,  in valoare
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cumulata de minim:
Lot 1 - SDN Constanta = 499.500 lei fara TVA
Lot 2 - SDN Tulcea = 313.400 lei fara TVA
Lot 3 - SDN Braila = 499.000 lei fara TVA
Lot 4 - SDN Slobozia = 188.600 lei fara TVA
Lot 5 - SDN Calarasi = 490.000 lei fara TVA
Lot 6 - Sectia Autostrazi = 499.300 lei fara TVA
Lot 7 - SDN Fetesti = 257.900 lei fara TVA
Ultimii 5 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita pentru depunerea ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii
ANAP nr. 2/2017 (art. 13).
Prin “lucrari similare” conform AND 554/2002 - Anexa 1 se intelege: modernizari si/sau reabilitari si/sau consolidari si/sau constructii
de cladiri civile si/sau industriale si/sau agricole. Enumerarea nu este cumulativa. - In vederea indeplinirii cerintei, pentru fiecare lot
in  parte,  ofertantul/ofertantul  asociat/tertul  sustinator   va completa DUAE -  Partea IV "Criteriile  de selectie"  -  Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea  "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de  lucrari de tipul
specificat".
Pentru fiecare lot in parte, ofertantii clasati pe primele locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor
prezenta,  anterior  atribuirii  Acordurilor-cadru,,  la  solicitarea  Autoritatii  Contractante,  certificate/  documente  emise  sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele
necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrarile executate, perioada de executare si
valoarea acestora.  Aceste documente vor fi  prezentate pentru fiecare asociat in parte,  daca resursele acestuia sunt luate in
considerare pentru  indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" -
Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea  "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de
tipul specificat".
Nota 2: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al lucrarilor pentru confirmarea experientei
similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE.
Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea  unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de
selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea  "Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de
lucrari de tipul specificat".
Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 5.
Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnaturaelectronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii  sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care
tertul/tertii  sustinator/sustinatori  asigura  indeplinirea  propriului  angajament  de  sustinere,  care  se  constituie  in  anexe  la
angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi
semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat
in conditiile legii.
c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie,
Documente constatatoare emise de autoritatile contractate/ Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele
necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrarile executate, perioada de realizare si valoarea
acestora.
Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate, pentru fiecare lot in parte, de ofertantii clasati pe primele doua locuri dupa
aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordurilor cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor
privind semnarea electronica a documentelor.
2.) - - CONTINUARE Capacitate tehnica - Cerinta 1
Nota 6:
a)Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2013-1euro = 4,4190 lei anul 2014 - 1 Euro = 4,4446 Lei , 2015 -
1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5681 Lei, 2018= 1 Euro=4,6387 Lei.
b)Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 si 2018 publicat pe site-ul http://www.ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
3.) INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI - Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea
indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la
operatorul economic", sectiunea C "Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati".De asemenea, fiecare tert sustinator va
completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:
-  partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic " și B "Informatii
privind reprezentantii operatorului economic",
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 -  partea III "Motive de excludere"
- partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea   "Cifra de afaceri medie
anuala", in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la  situatia economica si financiara;
 - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea  "Pentru contractele de achizitie
de lucrari:  executarea de lucrari  de tipul specificat",  in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor
referitoare la  capacitatea tehnica.
Angajamentul ferm privind susţinerea economica si financiara/capacitatii tehnice si documentele transmise ofertantului de catre
tertul/tertii  sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii  sustinator/sustinatori va/vor asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere, care sa constituie in anexe la angajamentul ferm (conform art 182 alin. (4) din
Legea nr. 98/2016), vor fi incarcate in SEAP odata cu DUAE. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota 1:  Dacă terţul/terţii  nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre
motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va solicita, o singură dată, ca operatorul economic
să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art.
2 alin. (2) lit. b).
Nota 2: In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor terti pentru indeplinirea criteriilor referitoare la
situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica, se vor aplica prevederile art. 182 - 185 din Legea nr.
98/20162016 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 48-50 din H.G. nr. 395/20162016 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Nota 3: 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/candidatului;
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.
Nota 4:  Angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul sustinator va contine clauze care sa garanteze autoritatii contractante
materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul
executarii Acordurilor-cadru.
4.) - - Continuare INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI
Nota 5: In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, autoritatea contractanta
poate solicita tertului/tertilor sustinator/i, oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in
legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea
informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin anagajamentul
ferm.
Nota 6:  In cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară
invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători vor răspunde în mod solidar
pentru executarea Acordurilor-cadru  de achiziţie publică/acordului-cadru. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/
susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.
Nota 7: Autoritatea contractanta a inclus in contract clauze specifice care sa permita acesteia sa urmareasca orice pretentie la daune
pe care contractantul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate
prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fara a se limta la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului catre autoritatea contractanta,
cu titlu de garantie. A se vedea in acest sens conditiile de contract.
5.) INFORMATII PRIVIND  SUBCONTRACTANTII - In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are
obligatia  de  a  completa  DUAE,  partea  II  "Informatii  referitoare  la  operatorul  economic",  sectiunea  D  "Informatii  privind
subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Proportia de subcontractare".
De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:
-  partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic " și B "Informatii
privind reprezentantii operatorului economic",
 -  partea III "Motive de excludere"
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de
subcontractare.
Pentru fiecare lot in parte, ofertantii clasati pe primele doua locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile,
anterior atribuirii Acordurilor-cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, vor prezenta, daca este cazul, documente relevante
referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa
o/le indeplineasca efectiv.
Nota 1: În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 171 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare autoritatea contractantă solicită ofertantului o
singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie.
 Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractantii
propuși în ofertă pentru lucrarile executate contractantului potrivit Acordurilor-cadru  dintre contractant și subcontractant în
conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, doar dacă subcontractantii solicită acest lucru si isi exprima opțiunea în acest sens la
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momentul semnarii Acordurilor-cadru .
In conformitate cu prevederile art.  218 alin.  (4)  din Legea nr.  98/2016,  cu modificarile si  completarile ulterioare Autoritatea
Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii  Acordului-cadru la incheierea acestuia, prezentarea Acordurilor-cadru
/contractelor incheiate intre contractant si  subcontractantul/subcontractantii  nominalizat/nominalizati  in oferta,  astfel  incat
activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.
Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a Acordurilor-cadru  nu este diminuata în cazul în care o
parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.
1.) Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare
ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea principala a  acordului cadru.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, se face prin prezentarea, pentru fiecare lot in
parte, a unor certificate valabile acordate de organisme independente, sau alte probe/dovezi care confirma  asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii. - In vederea indeplinirii cerintei, pentru fiecare lot in parte, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE
- Partea IV "Criteriile  de selectie"  -  Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii  si  standarde de management de mediu" -
subsectiunea  "Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurarea calitatii".
Pentru fiecare lot in parte, ofertantii clasati pe primele doua locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile,
anterior atribuirii Acordurilor-cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, vor prezenta, daca este cazul, documente relevante
referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa
o/le indeplineasca efectiv.
la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e acordat/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de
asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea principala a  acordului cadru.
 
 Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare
membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea
IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu" - subsectiunea
"Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurarea calitatii".
Nota 2:  Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi  indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-l obtine pana la momentul prezentarii documentului, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent
cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

 
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
-
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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

 
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: 28.08.2018 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: 28.12.2018
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2018; 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.   Durata acordurilor cadru este de 48 luni, de la semnarea de catre ambele parti.
2.   In vederea completarii DUAE, ofertantii vor accesa serviciul on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil
la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd
3.   Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 60 alin (4) din H.G. nr.  395/2016."Pentru deschiderea acestor
fisiere utilizati aplicatia DigiSignOne de la adresa https://www.digisign.ro/utile/download."
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4.   Persoana care se consideră vătămată de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii
contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului
pretins sau a interesului legitim, în termenul prevazut de legislatie.
NOTA 1:  Autoritatea contractanta recomanda oricarui operator economic, interesat de procedura de achizitie aflata in desfasurare, sa
transmita solicitarile de clarificari/contestatii in legatura cu documentatia de atribuire prin intermediul SEAP, pana la data limita de
depunere a ofertelor.

 
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: 
Contestatie conform art. 8 din Legea 101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3), pct 4 de mai sus.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare 
Adresa: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 010873; Tara: Romania; Telefon: +40 212643310;
Fax: +40 213186650; E-mail: office@andnet.ro; Adresa internet: (URL) www.cnair.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2018
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