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Acest anunţ pe site-ul TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108020-2019:TEXT:RO:HTML

România-Constanța: Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
2019/S 047-108020
Anunț de participare
Servicii
Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă
I.1)
Denumire şi adrese
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
16054368
Prin D.R.D.P. Constanța — Str. Prelungirea Traian f.n.
Constanța
900716
România
Persoană de contact: Serviciul Achiziții — Chirica Teodora — șef serviciu
Telefon: +40 241581147
E-mail: net@drdpct.ro
Fax: +40 241584371
Cod NUTS: RO223
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.drdpct.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)

Informații privind achizițiile publice comune

I.3)

Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:
www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus

I.4)

Tipul autorității contractante
Organism de drept public

I.5)

Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect
II.1)
Obiectul achiziţiei
II.1.1)

Titlu:
Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Pasaj denivelat superior DN21 km 105+500, la Drajna”
Număr de referinţă: 16054368/2019/1S/CT

II.1.2)

Cod CPV principal
71241000
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II.1.3)

Tipul contractului
Servicii

II.1.4)

Descriere succintă:
Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Pasaj denivelat superior DN21 km 105+500, la Drajna”.
Descrierea serviciilor este disponibila in Caietul de sarcini. Anexat Documentatiei de atribuire, se regasesc toate
documentele necesare pentru elaborarea ofertei.
Procedura de atribuire este initiata sub incidenta urmatoarei clauze suspensive: „Procedura va fi anulata
in cazul in care pana la data semnarii contractului nu vor fi asigurate finantarea si creditele de angajament
necesare.”
Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:
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 economic 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 conform [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)

Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 900 000.00 RON

II.1.6)

Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)

II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO223
Locul principal de executare:
ROMANIA

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul,,Pasaj denivelat superior DN21 km105+500, la Drajna’’

II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta in pozitia de lnginer proiectant de poduri si/ sau Inginer
proiectant structuri si/sau lnginer proiectant lucrari de arta in cadrul unor contracte ... detalii pe www.elicitatie.ro / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de drumuri in cadrul unor
contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de studii d... detalii pe www.elicitatie.ro / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta in elaborarea de studii geotehnice aferente studiilor de
fezabilitate si/ sau proiectelor tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau... detalii pe www.elicitatie.ro / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta in pozitia de Inginer proiectant / inginer proiectant lucrari de
consolidare in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sa... detalii pe www.elicitatie.ro / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 40
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II.2.6)

Valoarea estimată

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.12)

Informaţii privind cataloagele electronice

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

3 / 10

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1)
Condiții de participare
III.1.1)

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele
profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:
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, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile
va prezenta, anterior atribuirii contractului, 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
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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 Formularul nr. 3 - Declaratie
cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu modelul din Sectiunea „Formulare”
din Documentatia de Atribuire. Formularul nr. 3 va fi transmis in mod obligatoriu odata cu DUAE.
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:
Ing. Dima Marin -Director General Regional; Ec. David Roxana- Director Economic; Ing. Tudor Steliana
Gabriela-Director Adjunct Exploatare; Ing. Marcu Nicolae –Sef Departament Investitii;
Ing. Radulescu Iulian –sef departament mentenanta; Ing.Ma... detalii pe www.e-licitatie.ro
III.1.2)

Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), a fost de
minim 450.000 RON.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:
In vederea indeplinirii cerintei, 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". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile
va prezenta, anterior atribuirii contractului, 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 operatorul
economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform
prevederilor legislatiei incidente in domeniu aferente anilor 2015, 2016, 2017. 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 Lei. 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 H.G. 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
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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. 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, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire,
anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea
electronica a documentelor.
III.1.3)

Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI
Capacitatea tehnica –Cerinta 2 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de laborator autorizat (de
minim grad II) cu profilul G.T.F. - Geotehnica si Teren de Fundare, conform Ordinului Ministerului Dezvoltarii si
Turismului nr. 1497/2011.
Capacitate tehnica - Cerinta 1 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii
de Elaborare si/sau Revizuire si/sau Actualizare si/sau Completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte
tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***] pentru lucrari de constructie noua si/sau modernizare
si/ sau largire aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau autostrazilor, in valoare cumulata
de minim 450.000 Lei fara TVA. *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu
conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul
prestarii. **) Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de primire a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a
Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). ***) Se considera indeplinita cerinta "in ultimii 5 ani servicii de Elaborare/
Revizuire [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***]" si in conditiile in care Detaliile de Executie sunt aferente
unui Proiect Tehnic realizat anterior ultimilor 5 ani, de catre acelasi operator economic, cu conditia ca acesta
sa faca dovada realizarii respectivului Proiect Tehnic prin prezentarea de certificate/ documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie / alte documente
relevante. In conditiile in care Proiectul tehnic a fost prestat anterior ultimilor 5 ani, Autoritatea Contractanta va
lua in calculul valorii pentru indeplinirea cerintei numai valoarea aferenta detaliilor de executie prestate in ultimii
5 ani.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:
Continuare Capacitatea tehnica -Cerinta 1 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 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 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
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de certificare acreditat in conditiile legii. c)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. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate, de
ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 6: a)
Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2013-1euro = 4,4190 RON, 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=
Euro=4,6610 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.
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. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile,
anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va 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: In cazul in care din informatiile si documentele
prezentate mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/
partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu prevederile art.
174 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta respinge
subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt
subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica necesara pentru partea/partile din contract care urmeaza sa
o/le indeplineasca efectiv. Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzătoare părții/părților din
contract îndeplinite de către subcontractantii propuși în ofertă pentru serviciile prestate contractantului potrivit
contractelor dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, doar dacă
subcontractantii solicită acest lucru si isi exprima opțiunea în acest sens la momentul semnarii contractului. 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 contractului la incheierea acestuia,
prezentarea contractului/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 contractelor nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de
subcontractanti.
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", - partea III "Motive de excludere" - partea IV "Criteriile
de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala",
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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" - 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 din Legea nr. 98/20162016 cu modificarile si completarile ulterioare, 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 contractelor.
Continuare - Capacitatea tehnica -Cerinta 2 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 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 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) documente /angajamente care sa demonstreze dreptul de proprietate
sau de folosinta (inchiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc.) pe durata de implicare in
prestarea serviciilor aferente contractului pentru laboratorul prezentat. Documentele mentionate la pct. c) vor fi
prezentate, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.
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 si/sau capacitatea
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tehnica invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători vor
răspunde în mod solidar pentru executarea contractelor de achiziţie publică. 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.
In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV
"Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Utilaje, instalații
și echipament tehnic ". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, documente /
angajamente care sa demonstreze dreptul de proprietate sau de folosinta (inchiriere, comodat, leasing, contract
de prestări servicii, etc.) pe durata de implicare in prestarea serviciilor aferente contractului pentru laboratorul
prezentat. Nota 1: Accesul la laboratorul indicat in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre
metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii,
etc. Acestea vor fi la dispozitia Ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului.
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 C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Utilaje,
instalații și echipament tehnic. 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 si ale art. 48 din
HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Nota 4: Tertul sustinator va completa DUAE - Partea
IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala"- subsectiunea "Utilaje, instalații și
echipament tehnic.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV
"Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru
fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire
a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul serviciilor duse la bun sfarsit, tipul lucrarilor pentru
care au fost realizate serviciile, categoria drumului, perioada de prestare a serviciilor, valoarea serviciilor
duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, 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. 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 servicii: executarea de servicii de tipul
specificat". Nota 2: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor
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 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
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profesionala" - subsectiunea "Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
".
III.1.5)

Informații privind contractele rezervate

III.2)

Condiţii referitoare la contract

III.2.1)

Informații privind o anumită profesie

III.2.2)

Condiţii de executare a contractului:

III.2.3)

Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură
IV.1)
Descriere
IV.1.1)

Tipul procedurii
Procedură deschisă

IV.1.3)

Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

IV.1.4)

Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului

IV.1.6)

Informații despre licitația electronică

IV.1.8)

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

IV.2)

Informații administrative

IV.2.1)

Publicare anterioară privind această procedură

IV.2.2)

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/04/2019
Ora locală: 15:00

IV.2.3)

Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații
selectați

IV.2.4)

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română

IV.2.6)

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12/08/2019

IV.2.7)

Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/04/2019
Ora locală: 15:00
Locul:
In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)

Informaţii privind fluxurile de lucru electronice

VI.3)

Informații suplimentare:
1) 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
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2) 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: 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.
Procedura de atribuire este initiata sub incidenta urmatoarei clauze suspensive: „Procedura va fi anulata
in cazul in care pana la data semnarii contractului nu vor fi asigurate finantarea si creditele de angajament
necesare.”
Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca, orice modificare a contractului de servicii se va face in
conformitate cu legislatia aplicabila. In situatia in care vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevederilor
art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea modificarii nu va depasi
cuantumul de 10 % din pretul contractului, cu incadrarea in indicatorii tehnico-economici aprobati, ce pot fi
actualizati pe parcursul derularii contractului, daca va fi cazul.
VI.4)

Proceduri de contestare

VI.4.1)

Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.3)

Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Contestatie conform Legii 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Departamentul Juridic din cadrul D.R.D.P. Constanța
Str. Prelungirea Traian f.n.
Constanța
900716
România
Telefon: +40 241581147
E-mail: net@drdpct.ro
Fax: +40 241584371
Adresă internet: www.drdpct.ro

VI.5)

Data expedierii prezentului anunț:
05/03/2019
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