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Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a solicitat verificarea ex-ante: Nu
S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta
I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin DRDP-Constanta -strada Prelungirea Traian, fara numar, Constanta, judetul Constanta;
Localitate: Constanta; Cod Postal: 900714; Tara: Romania; Codul NUTS: RO223 Constanta; Adresa de e-mail: net@drdpct.ro; Nr de telefon:
+40 241581147; Fax: +40 241584371; Persoana de contact: Departamentul Achizitii-Serv. Achizitii; Adresa web a sediului principal al
autoritatii/entitatii contractante(URL) www.drdpct.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 (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante
Organism de drept public

I.5) Activitate principala
Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Intretinere curenta pe timp de iarna - SDN Braila-ACORD CADRU 4 ani -DRDP-Constanta
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 16054368/2020/9AC/CT

II.1.2 Cod CPV Principal:
Servicii de deszapezire (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:
Servicii
Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna DRDP-Constanta - SDN Braila -Acord Cadru - 4 ani .
Valoare maximă acord cadru–26.016.442,45 lei fără TVA
Valoare minimă acord cadru–8.366.640,50 lei fără TVA,
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: minim 2 contracte subsecvente pe an.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 852.010,62 lei fără TVA.
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 3.856.314,89 lei fără TVA.
Cantitățile minime și maxime aferente Acordului Cadru cât și cantitățile estimate minim si maxim aferent unui contract subsecvent
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se regăsesc ca Anexe la documentația de atribuire/caietul de sarcini.
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: minim 2 contracte subsecvente in fiecare an al acordului cadru.
Cantitatile minime si maxime aferente acordurilor cadru cat si cantitatile estimate minima si maxima aferente unui contract
subsecvent se regasesc ca Anexe la documentatia de atribuire/caietele de sarcini.
A)Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.
B)Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde
in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a
oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va
considera tardiva.

II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 26016442,45 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
DRDP-Constanta - Sectia de Drumuri Nationale Braila - Drumurile nationale din judetul Braila

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de intretinere curenta pe timp iarna la Sectia de Drumuri Nationale Braila.
Activitatea de intretinere pe timp de iarna se va efectua în conformitate cu prevederile „Normativului privind prevenirea si
combaterea înzăpezirii drumurilor publice “ – indicativ AND nr. 525/2013 si consta in:
-răspândirea mecanică a materialelor chimice în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii;
-patrularea cu utilaje pentru informarea stării drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al
viscolelor moderate (viteza vântului sub 30 km/h);
-deszăpezirea mecanică cu autoutilaje specifice;
-degajarea vehiculelor înzăpezite care împiedică acțiunea de deszăpezire de pe platforma drumurilor ;
-montarea si demontarea panourilor parazapezi.
-informari operative privind starea drumurilor.

II.2.5 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Media vechimii utilajelor

Vechimea autoutilajelor folosite in
activitatea de intretinere curenta
pe timp de iarna, exprimata in
număr de ani.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Pentru media vechimii autoutilajelor cuprinsa intre 0-5 ani se va acorda puctaj maxim,
respectiv 5 puncte. Pentru media vechimii autoutilajelor cuprinsa intre 6-10 ani, se va acorda 2,5 puncte.
Ofertele cu o medie a vechimii autoutilajelor mai mare de 10 ani sunt conforme, dar nu se puncteaza (se acorda
0 puncte). Punctajul se calculeaza prin rotunjire la 2 zecimale (ex.:8,4 ani se va puncta corespunzator pentru 8
ani; 8,6 ani se va puncta corespunzator pentru 9 ani ). In cazul in care, in cadrul unei oferte vor fi prezentate mai
multe autoutilaje decat necesarul impus de autoritatea contractanta, pentru punctare vor fi luate in calcul acele
utilaje cu vechimea cea mai mica, cu conditia de a respecta numarul si tipul autoutilajelor mentionate. Prin
autoutilaje se inteleg utilajele folosite in activitatea mecanizata de deszapezire a drumurilor, conform Anexei 2A
a Caietului de sarcini(Utilaj multifuncțional cu tractiune integrala si echipamente-6 buc., Tractor de mare
capacitate cu echipamente-4buc.,ATB+lama+RSP (4x4, 6x4 sau 8x4) - 21buc., Buldoexcavator min. 0,8 mc cu
echipament -4 buc., Încărcător frontal -4 buc., Autoremorcher (la cerere) -1 buc., Autoutilitara, 5-7 locuri
(transport muncitori)-4 buc., Autogreder min. 160 CP-1 buc., Automacara min. 40 tone - 1 buc.)Nota: Pentru
evaluarea vechimii autoutilajelor se va lua in considerare anul fabricatiei acestora. Ofertantii vor depune in
cadrul propunerii tehnice documente relevante pentru demonstrarea vechimii autoutilajelor (Formularul
,,Declaratie vechimea utilajelor’’, insotit de certificate de inmatriculare, carte de identitate a autoutilajului si/sau
alte documente edificatoare-act provenienta, balanta si fisa mijloc fix pentru fiecare autoutilaj prezentat, in
vederea acordarii punctajului).
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Pretul ofertei

Componenta financiara

95%
Punctaj maxim factor: 95

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Punctaj maxim total: 100

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

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

II.3 Ajustarea pretului contractului
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Preturile unitare din acordul
cadru pot fi ajustate, dupa primele 12 luni de la semnarea Acordului cadru, pe perioada de prestare a serviciilor aferente
contractelor subsecvente, in conditiile legii, in situatia in care pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat
cresterea/diminuarea indicelui anual al preturilor de consum total pentru elementele constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta
in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, ajustarea facandu-se potrivit indicelui anual
de consum total comunicat de Institutul National de statistica;
Ajustarea de pret se va face dupa urmatoarea formula:
Vn = (V0xIPCTn)/100 unde,
Vn = valoarea ajustata, pentru anul in care se calculeaza preturile produselor in baza contractului subsecvent;
V0 = valoarea rezultata prin aplicarea preturilor unitare din acordul cadru, declarate in oferta;
IPCTn = indicele anual al preturilor de consum (IPCTOTAL) comunicat de INS pentru perioada curenta (anul pentru care se
calculeaza contravaloarea preturilor fata de perioada de referinta (luna si anul depunerii ofertelor).
Valoarea IPCTn se obtine prin interogarea bazelor de date de pe site-ul INL (url;www.insse.ro), sectiunea "Baze de date si metode
statistice - Baza de date IPC indicele preturilor de consum-IPC anual".
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016 modificata si completata, cu
conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alineat (7) din Legea 98/2016, modificata si completata, adica
sa nu reprezinte modificari substantiale.
În conditiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea 98/2016 modificata si completata, ajustarea pretului, fara a fi îndeplinite conditiile
prevazute la art.164, alin. (2) si (3) din HG 395/2016 modificata si completata.

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile
art. 164 din Legea nr. 98/ 2016. 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". De asemenea, Ofertantul clasat
pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante,
urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, 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 in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz. II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/
Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. In
acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de
excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". De asemenea, ofertantul
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clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii
Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai
sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: A. Persoanele
juridice romane trebuie sa prezinte: - 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 acestuia. B.
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-au 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. III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator
trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul
asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de
insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/
Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul -"Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016",
in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin
intermediul SEAP 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. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii
contractului,va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma
neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru
Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: - certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca
operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice; - alte documente edificatoare, dupa caz. IV. Persoane cu 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 Gabriela StelianaDirector Adjunct Exploatare; Ing. Radulescu Iulian - Sef Departament Mentenanta;Ing.Mocanu Paul–Sef Serviciu Mentenanta si Plan;
Ing.Cojocaru Alina - Serviciul Mentenanta si Plan; ing. Andrei Victoras -Sef Serv. Mecanizare;sing. Dumitrescu Daniel-Serv.
Mecanizare;Ing. Calinovschi Nina-sef departament Achizitii; Ing. Chirica Teodora Hrisi- Sef Serv Achizitii; Ec. Stavru Irina MarianaServ Achizitii;Ec. Popescu Florentina - Serv Achizitii; Ec. Iorgoveanu Dima Cristi -Serv Achizitii; Tehn. Pantazescu Veronica - Serv
Achizitii; Ec. Balbae Oana-Despina –sef serv. Contracte; Cons. Jur. Tisa Adrian Dorin- Sef Departament Juridic; Cons. Jur. Enache
Andreea –Sef Compartiment Analiza si Avizare; Ec. Emirali Munever-Sef Serviciu Contabilitate; Ec. Resit Emre - Sef Serviciu Financiar
-Salarizare; Ec. Satrapele Doina – Sef compartiment CFP.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 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".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, 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 contractului. 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
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.
Nota 4: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu
partea din contract pe care acestia o vor realiza.
Nota 5:Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte
documente justificative actualizate prin care sa demonstreze prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor cerintelor de calificare in
conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, conform art.196 (2).
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III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Specificati cifra de afaceri medie anuala
Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2016, 2017 și 2018 trebuie să fie cel puțin egală cu 1.928.000
lei.
Notă: Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în
parte.
Modalitatea de indeplinire:
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara", cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018. Aceste
documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru
indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate aceste
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". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a
Acordului de Asociere(Formular III.2.3/a1), semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu leu/euro pentru anul 2016, 2017 si 2018. b) Pentru alte monede
decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017 si 2018 comunicat de Banca Nationala
a Romaniei pe site-ul www.bnr.ro 2016-1euro=4,4908 lei, 2017-1 euro=4,5681 lei si 2018 –euro=4,6535 lei. 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 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 5:In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV
"Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".
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, conform Formular. 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 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) bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care
confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE, aferente anilor 2016, 2017 si 2018.
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.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii similare*** cu cele care fac obiectul contractului
ce urmeaza a fi atribuit in valoare cumulata de minim: 1.156.000,00 lei;
*) 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 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP
nr.2/2017 (art. 13).
***) Prin servicii similare se înțelege servicii de deszapezire pentru infrastructura de transport rutier.
Numarul de contracte prin care ofertantii pot face dovada indeplinirii cerintei nu este limitat.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa DUAE-partea a IV-Conditii de selectie-Sectiunea C –,,Capacitate tehnica si profesionala’’ de catre operatorii
economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul si data contractului invocat drept
experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea
si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.
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Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de care ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt:
-certificate/documente emise sau contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme prestarea respectivelor servicii, valoarea
exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de executie a lor.
Certificatele / documentele sunt urmatoarele, fara a se limita, enumerarea nefiind cumulativa:
-copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit;
-recomandari;
-procese verbale de receptie;
-certificari de buna executie;
-certificate constatatoare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat
drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE trebuie sa
prezinte ANGAJAMENTUL TERTULUI SUSTINATOR, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre
tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, acordul de asociere si
acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri de asociere si acordul de
subcontractare, vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune (dotare proprie/închiriere/alte forme de punere la dispozitie) de autoutilaje, instalatii si
echipamente tehnice necesare pentru indeplinirea celui mai mare contract subsecvent, conform Anexei 2A a Caietului de sarcini,
respectiv:
-Utilaj multifuncțional cu tractiune integrala si echipamente -6 buc.;
-Tractor de mare capacitate cu echipamente - 4 buc.;
-ATB+lama+RSP (4x4, 6x4 sau 8x4) -21 buc.;
-Buldoexcavator min. 0,8 mc cu echipament -4 buc.(la cerere);
-Încărcător frontal -4 buc.;
-Autoremorcher (la cerere) -1 buc.;
-Autoutilitara, 5-7 locuri (transport muncitori) (la cerere)-4 buc.;
-Autogreder min. 160 CP (la cerere)-1 buc.;
-Automacara min. 40 tone - 1 buc.;
Caracteristicile tehnice ale autoutilajelor utilizate la activitatea de întreținere curentă pe timp de iarnă sunt cele prevăzute în Tabelul
2 din “Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice – Indicativ AND nr. 525/2013".
Modalitatea de indeplinire:
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, instalatii si echipament tehnic " cu informațiile privind
resursele tehnice necesare pentru derularea contractului.
Documentele justifcative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor pot fi:
a) Contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, etc;
b) Fișa mijloacelor fixe/obiecte de inventar;
c) Fise tehnice sau orice document pentru demonstrarea caracteristicilor tehnice ale mijloacelor auto/utilaje;
d) Alte documente care dovedesc îndeplinirea cerinței.
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, instalatii si echipament tehnic ".

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantul va demonstra implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru
activitatea principala a acordului cadru, sau ECHIVALENT sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al
calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut
posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit.
Modalitatea de indeplinire:
In vederea indeplinirii cerintei, 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".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
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Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii,
respectiv ISO 9001 sau echivalent.
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 depunerii ofertelor, 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:
Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
AC solicita Garantia de Participare eliberata in numele ofertantului. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau
printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurarii, in
conditiile legii .Cuantumul garantiei de participare este de: 31.000 lei. Perioada de valabilitate a GP va fi 6 luni incepand cu termenul
limita de depunere a ofertelor. GP trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreuna cu oferta si
celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, si trebuie sa prevada ca plata garantiei
de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.
GP va fi semnata de ofertant in mod obligatoriu cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Sunt aplicabile prev. art. 35-38 din HG 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare. Pt. GP constituita prin virament bancar, conturile DRDP Constanta deschise la BCR Constanta sunt:
RO54RNCB 011 403 204 585 0001.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului subsecvent, in original, in cuantum de 10% din
valoarea contractului, fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. In cazul in care pe
parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa
garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica, conform art. 39, alin (5) din HG 395/2016
modificata. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie
de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art.36
alin(3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzator. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul
nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna
executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform
art. 41 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achizitie publica din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
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III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
NuNu--

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

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 si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Acord-cadru
Acord cu un singur operatorAcord cu un singur operator
Durata acordului cadru: 4 ani

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 contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative
IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a elabora si prezenta propunerea tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in caietul de
sarcini din documentatia de atribuire.Din propunerea tehnica trebuie sa reiasa modul concret de indeplinire a cerintelor din Caietul
de sarcini. Este obligatorie intocmirea acesteia astfel incat in procesul de evaluare informatiile din propunerea tehnica sa permita
verificarea corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini, cu detalierea modului de indeplinire a tuturor conditiilor tehnice din
caietul de sarcini.
Ofertantul are obligatia ca pe parcursul indeplinirii contractelor subsecvente aferente acordului cadru, sa respecte reglementarile in
vigoare la nivel national referitoare la protectia mediului (informatii disponibile la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, cu sediul
in Bucuresti, B-dul Libertatii, nr.12, sector 5 si la adresa de internet http://www.mmediu.ro/articol/legislatie/433, precum si cele
referitoare la conditiile de munca, protectia muncii si protectia sociala (informatii disponibile la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei
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Sociale si Persoanelor Varstanice, cu sediul in Bucuresti, strada. Dem.I Dobrescu, nr.2-4, sector 1 cod postal 010026 si la adresa de
internet http://www.m.muncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie.
Propunerea tehnica trebuie sa prezinte informații care vor permite identificarea cu ușurință a modului în care se vor îndeplini
specificațiile tehnice din caietul de sarcini în implementarea contractului.
Descrierea tehnică detaliată a serviciilor va conține, cel puțin:
a) prezentarea serviciilor, specificate în caietul de sarcini;
b) descrierea modului de efectuare a prestației, metodologia și planul de lucru conceput pentru prestarea serviciilor de intretinere
curenta pe timp de iarna a drumurilor nationale din administrarea SDN Tulcea, activitățile și sarcinile concrete care vor fi încredințate
personalului implicat în îndeplinirea contractului cu referire la fiecare din specificațiile tehnice prevăzute în capitolele / subcapitolele
/ paragrafele prezentului Caiet de sarcini;
c) modalitatea de realizare a cerințelor de asigurarea a autoutilajelor ce vor fi dotate corespunzător prevederilor caietului de sarcini,
inclusiv prin descrierea tuturor caracteristicilor tehnice.
d) modalitatea de realizare a prestarii serviciilor, inclusiv prin descrierea dotărilor/resurselor și dotărilor pe care le vor aloca/utiliza
pentru aceasta activitate.
e) documentele relevante pentru aplicarea algoritmului și stabilirea punctajului pentru factorii de evaluare – componenta tehnică (Se
va completa Formularul ,,Declaratie vechimea autoutilajelor’’, insotit de certificate de inmatriculare, carte de identitate a
autoutilajului si/sau alte documente edificatoare-act provenienta, balanta si fisa mijloc fix pentru fiecare autoutilaj prezentat, in
vederea acordarii punctajului).
Prin autoutilaje se inteleg autoutilajele folosite in activitatea mecanizata de deszapezire a drumurilor, conform Anexei 2A a Caietului
de sarcini (Utilaj multifuncțional cu tractiune integrala si echipamente-6 buc., Tractor de mare capacitate cu echipamente4buc.,ATB+lama+RSP (4x4, 6x4 sau 8x4) - 21buc., Buldoexcavator min. 0,8 mc cu echipament -4 buc., Încărcător frontal -4 buc.,
Autoremorcher (la cerere) -1 buc., Autoutilitara, 5-7 locuri (transport muncitori)-4 buc., Autogreder min. 160 CP-1 buc., Automacara
min. 40 tone - 1 buc.).
f) declarație pe proprie răspundere în care ofertantul va indica faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile referitoare la
condițiile mediului, social și al relațiilor de muncă, conform reglementărilor în vigoare la nivel național.
g)Formular - Document de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale-completat, semnat si stampilat in
conformitate cu cerintele modelului prezentat in sectiunea Formulare-se vor atasa model acord cadru si model contract subsecvent;
h)Formular -Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca, legislatiei de mediu si legislatiei sociale.
i)Formular –Declaratie privind parte/partile din Propunerea Tehnica si Financiara care au caracter confidential (daca este cazul)
Nota: -Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea tehnica;
Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind
confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia
interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul
confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă, cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală,
în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi
declarată ca fiind neconformă.
Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă,
scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.
În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt
inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea/entitatea contractantă își rezervă dreptul de a
denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea prestarii serviciilor până la remedierea situației constatate.
Ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri și metodologii de prestare a serviciilor, cu condiția respectării cerințelor
cantitative (acolo unde există o astfel de obligativitate) și calitative prevăzute în caietul de sarcini sau, după caz, a actelor normative
în vigoare care reglementează prestarea unor asemenea servicii. În acest sens, ofertanții trebuie să aloce în derularea contractului
timpi suficienți de verificare și validare din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciilor conexe prestate în cadrul contractului.
Autoritatea/entitatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activităților
ofertate/propuse de operatorii economici în cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor
solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin valori/propuneri/activități care intră în
contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de
vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi
respinse ca neconforme.
Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru activitatile ce fac obiectul acestui acord cadru.
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori
prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea
greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca
fiind neconformă.
Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba
conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a
contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice
mai sus menționat.
Propunerea tehnică se încarcă în secțiunea dedicată a portalului SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un
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certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, cf. art. 60 alin. (4) din HG 395/2016, până la data limită de
transmitere a ofertelor, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă conf. art. 137, alin (2), lit k) din HG 395/2016.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiară va fi exprimată în lei (fără TVA) și va fi întocmită în conformitate cu cerințele autorității achizitoare.
Ofertantul va cripta în SEAP propunerea financiară __________(Valoare maxima acord cadru) exprimată in lei fara TVA, în conformitate
cu prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016.
Propunerea financiara care se cripteaza in SEAP va fi stabilita prin inmultirea preturilor unitare/tarifelor unitare (care vor sta la baza
incheierii acordului cadru) cu cantitatea maxima aferenta ACORDULUI CADRU.
Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnatură electronică extinsa, bazată pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și vor fi depuse prin mijloace electronice,
fiind încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, iar conținutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare după decriptarea
propunerii financiare. Propunerea financiară va fi încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de
către operatorii economici inregistrați.
Ofertanții vor avea în vedere că necriptarea în SEAP a prețului total (valoare maxima acord cadru), și/sau încărcarea documentelor
de fundamentare a prețului în altă secțiune decât cea dedicată pentru această operațiune, atrage după sine neînregistrarea lor ca
ofertanți în secțiunea "Detalii procedură - Evaluare" și la imposibilitatea realizării evaluării ofertelor acestora.
Prețul încărcat în SEAP va include toate serviciile stabilite precum și cele implicite ce decurg din executarea contractului în privința
prestării serviciilor. Acesta include toate responsabilitățile prestatorului pentru obținerea dupa caz, a avizelor, aprobărilor și
autorizațiilor, forța de muncă, supravegherea, echipamentele, dotările, asigurările, și altele, împreună cu toate riscurile generate,
răspunderi și obligații ce decurg din executarea contractului.
Note:
- Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea
contractantă și asumată de ofertant.
- În vederea comparării unitare a ofertelor, toate prețurile vor fi exprimate în cifre cu doua zecimale.
- Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in Propunerea financiara;
- Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii financiare;

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE în format electronic pâna la data si ora limita de depunere a
ofertelor prevazute în anuntul de participare, cf. art. 60 si 61 alin.(1) din HG 395/2016.
Mod de departajare:
Evaluarea ofertelor se va realiza prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii
algoritmului de calcul stabilit in documentatia de atribuire.Se va intocmi clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescatoare a
punctajelor respective, iar oferta castigatoare va fi cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în
ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii
de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceștia sunt
precizați în documentația de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe
oferte care se clasează pe poziția 1, autoritatea/entitatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalți factori de
evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori
de câte ori este necesar până la realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul
obținut pentru factorul de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate).
Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli.
În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi
obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va stabili clasamentul final în
funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin
aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea
contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de
preț). Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat
în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a
ofertelor pe poziții distincte în clasament.

Sectiunea VI Informatii suplimentare
VI.1 Aceasta achizitie este periodica
Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -
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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
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor
adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile
la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie si clarificari si decizii din cadrul anuntului/ invitatiei de participare, AC
urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind
documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la
procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în
legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Op. ec. vor transmite raspunsurile la
clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format
electronic, semnate cu semnatura electronica, cf Legii 455/2001. Modalitatea in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de
catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.8 din
Legea nr.101/2016.

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Departamentul Juridic -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
Adresa: Strada Prelungirea Traian, fara numar; Localitate: Constanta; Cod Postal: 900716; Tara: Romania; Codul NUTS: RO223
Constanta; Adresa de e-mail: net@drdpct.ro; Nr de telefon: +40 241581147; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.drdpct.ro;
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