
,,Servicii de reparatii utilaje -Lot 1 -Utilaje dotate cu
instalatie de ridicat si Lot 2 -Masini autopropulsate

pentru lucrari ''-DRDP Constanta
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: C.N.A.I.R. S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, Municipiul Constanta,
strada Traian, fara numar, judetul Constanta; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanţa; Cod postal: 900714; Tara: Romania;
Persoana  de  contact:  DRDP  Constanta  –  Departament  Achizitii;  Telefon:  +40  0241581147;  Fax:  +40  0241584371;  E-mail:
achizitii@drdpct.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpct.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://sicap-prod.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) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105066
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
,,Servicii de reparatii utilaje -Lot 1 -Utilaje dotate cu instalatie de ridicat si Lot 2 -Masini autopropulsate pentru lucrari ''-DRDP
Constanta
Numar referinta: 16054368/2020/4AC/CT

 
II.1.2) Cod CPV principal
50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

 
II.1.4) Descrierea succinta
              ,,Servicii de reparatii utilaje -Lot 1 -Utilaje dotate cu instalatie de ridicat si Lot 2 -Masini autopropulsate pentru lucrari ''-
DRDP Constanta
A. Conform art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la
procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu Documentatia de Atribuire
este in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
 
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.
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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.
C. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in  imposibilitatea de a oferi un raspuns si
drept urmare se va considera TARDIVA.
 
D. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 5934901,56; 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: 2

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 servicii de reparatii utilaje-Lot1 -Utilaje dotate cu instalatie de ridicat

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Raza de activitate a subunitatilor DRDP-constantaRaza de activitate a subunitatilor DRDP-constanta

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Reparatii Utilaje dotate cu instalatie de ridicat (autospeciala cu nacela, autoutilaj verificat poduri, semiremorca verificat poduri)

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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.

 
Denumire factor evaluare: ,,Perioda de garantie pentru manopera’’
Descriere: Perioda de garantie pentru manopera, incepand cu data procesului verbal de receptie al reparatiei
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a) Punctajul unei oferte ”n” pentru factorul de evaluare “perioada de garantie pentru manopera” se calculeaza
dupa urmatoarea formula de calcul: Pg = (G/G max ofertata)*10
Din care:
Pg = punctaj acordat ofertei analizate (oferta “n”)/ punctaj privind garantia pentru manopera in luni ofertata
pentru oferta n;
G = perioada garantiei pentru manopera in luni, aferenta ofertei analizate
G max ofertata = perioada pentru manopera in luni, maxim ofertata pentru procedura in cauza
Oferta va fi declarata neconforma in situatia in care perioada de garantie pentru manopera este mai mica de 3 luni. In situatia in
care perioada de garantie pentru manopera este mai mare de 12 luni, oferta nu va fi punctata suplimentar.
Pentru evaluarea componentei tehnice se va oferta obligatoriu perioada in luni.
PONDERE - 10 %
Punctaj maxim factor 10
Oferta va fi declarata neconforma in situatia in care perioada de garantie pentru manopera este mai mica de 3 luni.
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In  situatia  in  care perioada de garantie  pentru manopera este mai  mare de 12 luni  calendaristice,  oferta nu va fi  punctata
suplimentar..
Modul de îndeplinire al criteriului - Se va prezenta –o declaratie in care se va specifica perioada de garantie pentru manopera, care
va fi exprimata in numar luni calendaristice.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 731249,56; 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: 24; 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: 
-

 
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: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Nu este cazul.

 
II.2.1) Titlu 
2 Reparatii utilaje Lot 2-Masini autopropulsate pentru lucrari (MAL)

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
raza de activitate a subunitatilor DRDP-Constantaraza de activitate a subunitatilor DRDP-Constanta

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Reparatii  Masini  autopropulsate pentru lucrari  (buldoexcavatoare CAT428B/C, ciklindru compactor CB214, Autoincarcatoare
BOBCAT si Pazlazzani, Freze asfalt Wirtgen, Cilindrii compactor Bomag, Dynapac, Masina de amorsat Bitelli, autofreze Frezia, utilaje
trusa reciclare)

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

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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.

 
Denumire factor evaluare: ,,Perioda de garantie pentru manopera’’
Descriere: Perioda de garantie pentru manopera, incepand cu data procesului verbal de receptie al reparatiei
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a) Punctajul unei oferte ”n” pentru factorul de evaluare “perioada de garantie pentru manopera” se calculeaza
dupa urmatoarea formula de calcul: Pg = (G/G max ofertata)*10
Din care:
Pg = punctaj acordat ofertei analizate (oferta “n”)/ punctaj privind garantia pentru manopera in luni ofertata
pentru oferta n;
G = perioada garantiei pentru manopera in luni, aferenta ofertei analizate
G max ofertata = perioada pentru manopera in luni, maxim ofertata pentru procedura in cauza
Oferta va fi declarata neconforma in situatia in care perioada de garantie pentru manopera este mai mica de 3 luni. In situatia in
care perioada de garantie pentru manopera este mai mare de 12 luni, oferta nu va fi punctata suplimentar.
Pentru evaluarea componentei tehnice se va oferta obligatoriu perioada in luni.
PONDERE - 10 %
Punctaj maxim factor 10
Oferta va fi declarata neconforma in situatia in care perioada de garantie pentru manopera este mai mica de 3 luni.
In  situatia  in  care perioada de garantie  pentru manopera este mai  mare de 12 luni  calendaristice,  oferta nu va fi  punctata
suplimentar..
Modul de îndeplinire al criteriului - Se va prezenta –o declaratie in care se va specifica perioada de garantie pentru manopera, care
va fi exprimata in numar luni calendaristice..

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 5203652; 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: 24; 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: 
-

 
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: Fonduri bugetare

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1025345/16.10.2020] Pagina 4
Generat la: 19.10.2020 08:59



II.2.14) Informatii suplimentare
Nu este cazul

 

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: 
Operatorii economici (ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165,
167 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare.
 
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:
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 – “Motive de excludere” – Sectiunea A “Motive referitoare la condamnarile penale”.
 
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii
contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea
nr.  98/2016,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  atat  pentru  Ofertantul  unic/Ofertantul  asociat  cat  si  pentru
Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
A. 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, valabil/e la momentul depunerii acestuia/acestora;
B. 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,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.  In  acest  sens,  Ofertantul  unic/Ofertantul
asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – “Motive de excludere” – Sectiunea B “Motive legate de plata
impozitelor sau a contributiilor la asigurarilor sociale”.
 
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea autoritatii
contractante urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea
nr.  98/2016, cu  completarile ulterioare, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si  pentru Subcontractantul/Tertul
sustinator declarati in oferta:
A. Persoanele juridice române trebuie sa prezinte Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor
si taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (BUGETUL DE STAT), din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la
momentul prezentarii acestuia.
B. Persoanele juridice straine vor prezenta 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 (BUGETUL DE STAT), 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. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata
in limba romana.
 
III. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile
art.  167  din  Legea  nr.  98/2016,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.  In  acest  sens,  Ofertantul  unic/Ofertantul
asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - “Motive de excludere” - Sectiunea C “Motive legate de insolventa,
conflicte de interese sau abateri profesionale”.
 
Modalitatea de indeplinire:
• Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în
care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
• 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), lit.e) si lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa
Formularul din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat olograf de catre reprezentantul legal al
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ofertantului si se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE.
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, organizat ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat
prin actiuni la purtator, va prezenta o Declaratie pe propria raspundere cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la
purtator,  stampilata  si  semnata  olograf  de  catre  reprezentantul  legal  al  ofertantului  si  se  va  prezenta  de  catre  Ofertantul
unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE.
Nota: In sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d), din Legea nr. 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana
care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului
cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.
 
• Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile,  va prezenta la solicitarea
Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167
din Legea nr.  98/2016, cu modificarile si  completarile ulterioare, 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), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare;
- alte documente edificatoare, dupa caz.   
 
IV. Persoanele 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:
1.   Ing. Dima Marin -Director General Regional;
2.   Ec. David Roxana- Director Economic;
3.   Ing. Tudor Gabriela Steliana- Director Adjunct Exploatare;
4.   Ing.  Radulescu Iulian- sef Departament Mentenanta;
5.   Ing. Mocanu Paul–Sef Serviciu Mentenanta si Plan;
6.   Ing. Marculescu Stefan –Dorin –Sef Birou SSM
7.   Ing. Andrei Victoras-Sef Serviciu Mecanizare;
8.   Ing. Calinovschi Nina-Sef Departament Achizitii;
9.   Ing. Chirica Teodora Hrisi- Sef Serv Achizitii;
10.   Ec. Stavru Irina Mariana- Serv Achizitii;
11.   Ec. Popescu Florentina - Serv Achizitii;
12.   Ec. Iorgoveanu Dima Cristi -Serv Achizitii;
13.   Tehn. Pantazescu Veronica - Serv Achizitii;
14.   Ec. Balbae Oana-Despina –Sef Serv. Contracte;
15.   Cons. Jur. Tisa Adrian Dorin- Sef Departament Juridic;
16.   Cons. Jur. Enache Andreea –Sef Compartiment Analiza si Avizare;  
17.   Ec. Emirali Munever-Sef Serviciu Contabilitate;
18.   Ec. Resit Emre - Sef Serviciu Financiar -Salarizare;
19.   Ec. Satrapele Doina – Sef compartiment CFP
20. Sing. Dumitrescu Daniel -Serv. Mecanizare
Cerinta nr. 1 - Pentru LOTUL 1 si pentru LOTUL 2
Operatorii  economici  (Ofertantul  unic /  Ofertantul  asociat /  subcontractantul  /  tertul  sustinator)  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 contractului.
Modalitatea de indeplinire:
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic / Ofertantul
asociat / subcontractantul/ tertul sustinator va completa DUAE - “Criterii de selectie” - Sectiunea A “Capacitatea de a corespunde
cerintelor” – subsectiunea: “Inscrierea in Registrul Comertului”, documentele justificative urmand a fi prezentate de catre ofertantul
clasat  pe  primul  loc  dupa  aplicarea  criteriului  de  atribuire  asupra  ofertelor  admisibile.  Documentele  edificatoare  care
probeaza/confirma indeplinirea criteriului cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, atat pentru ofertantul
unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarat/i in oferta sunt:
•   Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, 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.  Informatiile cuprinse in Certificatul
constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului respective.
Nota 1: Persoanele juridice straine, 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 contractului. Documentele
edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
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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: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca
dovada a informatiilor cuprinse in DUAE. 
 
Cerinta nr. 2 -Pentru LOTUL 1 si pentru  LOTUL 2
Operatorii  economici  ce  depun  oferta  trebuie  sa  fie  autorizati   de  R.A.R.,  organism  tehnic  desemnat  de  MINISTERUL
TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII si COMUNICATIILOR, in conformitate cu metodologia in vigoare. Operatorul economic va
face dovada ca detine sau dispune in baza unor documente, conform legislatiei in vigoare, de cel putin un punct de lucru autorizat
conform RNTR-9 pe raza de activitate a D.R.D.P. Constanta (judetele Constanta, Calarasi, Ialomita, Braila si Tulcea) pentru categoria
de autovehicule ce fac obiectul Caietului de sarcini.
Modalitatea de indeplinire:
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic / Ofertantul
asociat / subcontractantul va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor" –
subsectiunile: "Pentru contractele de achizitie servicii: este necesara o anumita autorizatie", urmand ca documentele justificative prin
care va face dovada ca detine sau dispune, in baza unor documente, conform legislatiei in vigoare (RNTR 9), de cel putin un punct
de lucru autorizat pe raza de activitate a DRDP Constanta sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante ofertantului clasat
pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea criteriului  cu privire la  capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale sunt:
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente echivalente/edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de
origine (autorizatii,  licente, certificate, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca sunt autorizate sa
desfasoare activitati privind reparatia utilajelor, 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.
Modalitate de indeplinire :
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu
informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea
de exercitare a activității profesionale. La solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc  în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE.
 
Cerinta 3 - Pentru LOTUL 1
Operatorii economici vor prezenta autorizația tehnică de funcționare clasa I sau II sau III a service-ului eliberata de Registrul Auto
Român, cu valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile OG nr 82/24.08 2000 privind autorizarea
operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii auto, aprobata cu modificările si completările ulterioare prin legea
222/2003 si  ale Ordinului  ministrului  transporturilor nr 1022/2013 - RNTR 9,  pentru activitatile A1, A2,  A3,  B1 emisa pentru
categoriile de omologare O4, T1 si MAL.
Operatorul economic trebuie sa fie clasificat cel putin clasa II pentru  activitati A1, A2, A3, conform R.N.T.R.-9, pentru categoria
AUTOUTILITARA, sa efectueze operatii de intretinere, de reparare, de reglare, de montare piese de schimb si materiale de exploatare
pentru marca, tipul de autoutilitara corespunzator anilor de fabricatie specificati in Anexa nr. 1.1.
 
Cerinta 3 - Pentru LOTUL 2
Operatorii economici vor prezenta autorizatie tehnica de funcționare clasa I sau II sau III a service-ului eliberata de Registrul Auto
Român, cu valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile OG nr 82/24.08 2000 privind autorizarea
operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii auto, aprobata cu modificările si completările ulterioare prin legea
222/2003 si  ale Ordinului  ministrului  transporturilor nr 1022/2013 - RNTR 9,  pentru activitatile A1, A2,  A3,  B1 emisa pentru
categoriile de omologare O4, T1 si MAL.
Modalitate de indeplinire :
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu
informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea
de exercitare a activității profesionale.La solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc  în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente echivalente/edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de
origine (autorizatii,  licente, certificate, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca sunt autorizate sa
desfasoare activitati privind reparatia utilajelor, 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.
 
Cerinta 4 - Pentru LOTUL 1
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Operatorii economici vor prezenta autorizaţie ISCIR pentru reparat instalatii de ridicat (PT R1 2010 -  “MAŞINI DE RIDICAT (macarale,
mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare
pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special)“) conform legii nr. 64/21.03.2008, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare
Modalitatea de îndeplinire:
Se  va  completa  DUAE  de  către  operatorii  economici  participanți  la  procedura  de  atribuire  a  contractului  de  achiziție
publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații  referitoare la îndeplinirea
cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Autorizatia ISCIR, urmează să fie
prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluării ofertelor.
 
Cerinta 5 - Pentru LOTUL 1 si pentru LOTUL 2
Operatorii economici vor prezenta Avizul de mediu – avand in vedere ca in obiectul contractului se regasesc si servicii de vopsitorie
auto in conformitate cu art.3, alin. (1) si anexa nr.1, pozitia 255 din Ordinul Ministerului mediului nr. 1798/2007 privind aprobarea
Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de îndeplinire:
Se  va  completa  DUAE  de  catre  operatorii  economici  participanti  la  procedura  de  atribuire  a  contractului  de  achizitie
publica/sectoriala cu informatiile solicitate de catre autoritatea/entitatea contractanta - informatii  referitoare la indeplinirea
cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul de mediu, urmeaza sa fie
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 1,2
Cifra de afaceri anuala generala
Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2017, 2018 și 2019 trebuie să fie cel puțin egală cu :
182.000,00 lei –pentru LOT1
1.300.000,00 lei –pentru LOT2
Notă: Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în
parte. - 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  2017,  2018 si  2019.  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 acesta
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 2017, 2018 si 2019.
b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2017, 2018 si 2019
comunicat de Banca Nationala a Romaniei pe site-ul www.bnr.ro
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
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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 2017, 2018 si 2019.
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 tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 1,2
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat servicii similare
în valoare cumulată de cel puțin:
109.000,00 lei, fără TVA-LOT 1
780.000,00 lei, fara TVA-LOT 2
*) 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, fără a se limita la servicii de reparatii si intretinere utilaje/autovehicule (cum ar fi:reparatii
mecanice; reparatii electrice;reparatia sistemelor de injectie; intretinerea uzuala;reparatii ale caroseriei; reparatii ale unor piese ale
motorului; vopsire; instalarea de piese si accesorii optionale care nu fac parte din procesul de fabricatie), servicii de verificari si
inspectie tehnica a utilajelor, servicii de diagnoza, servicii de tractari auto. - 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.
Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatile solicitate.
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.
1.) Loturile: 1,2
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Cerinta 1-pentru LOTUL I si pentru LOTUL II
Ofertantul  va demonstra implementarea unui  sistem de management al  calitatii  in conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru
activitatea de ce face obiectul prezentei achizitii,  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. - 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
Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii,
respectiv ISO 9001 sau echivalent.
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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
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: -
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
-

 
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: Nu

 
IV.2) Informatii administrative
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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: 19.11.2020 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: 19.04.2021
Durata in luni: 5

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2020; 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.   Solicitarile de clarificari referitoare la orice document din prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in
SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor
adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii
economici se vor inregistra in SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire,
exceptie facand probleme de ordin tehnic prevazute de art. 63 din H.G. nr. 395/2016 si confirmate de catre reprezentantii portalului SEAP.
2.   Durata Acordului-cadru este de 2 ani de la data semnarii  de catre ambele parti.
3.   Acordul cadru se incheie cu un singur operator economic.

 
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: 
In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016
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VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Constanta Departament  Juridic 
Adresa: DRDP Constanta, Municipiul Constanta, Strada Traian, fara numar, Judetul Constanta; Localitatea: Constanta; Cod postal:
900714;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  0241581147;  Fax:  +40  0241584371;  E-mail:  net@drdpct.ro;  Adresa  internet:  (URL)
www.drdpct.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2020
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