
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

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; Localitate: Constanta; Cod
Postal:  900716;  Tara:  Romania;  Codul  NUTS:  RO223 Constanţa;  Adresa de e-mail:  teodora.chirica@andnet.ro;  Nr de telefon:  +40
0241581540; Fax: +40 241584371; Persoana de contact:  TEODORA CHIRICA; 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 8
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:
Expertiza tehnica a sistemului de iluminat de pe Autostrada A2 si Autostrada A4 - DRDP Constanta
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 16054368/2022/2535/S1+2

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (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
              Expertiza tehnica a sistemului de iluminat de pe Autostrada A2 si Autostrada A4 - DRDP Constanta,  conform cerintelor
tehnice din Caietul de Sarcini.
A) Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:   8 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 6-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.
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II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 127699 ; 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:
Autostrada A2 si Autostrada A4 - conform pozitiilor kilometrice inscrise in caietul de sarcini.

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Elaborare expertiză tehnică pentru sistemul de iluminat al Autostrazii A2 si Autostrazii A4 aflate în administrarea C.N.A.I.R. S.A. in
vederea  determinarii stării tehnice actuale a obiectelor ce formează sistemul de iluminat si
indicarea tehnologiei de execuție a măsurilor de intervenție propuse.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 4; 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.2.14 Informatii suplimentare
Durata contractului va fi de 4 luni de la inregistrarea acestuia la registratura DRDP Constanta.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu
 

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.
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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 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: Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
-Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului
local pentru sediul principal, valabile la momentul prezentarii.  Pentru sediile secundare/punctele de lucru declarate in cadrul
Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, ofertantul va prezenta o declaraţie
pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat
datorate, valabila la momentul prezentarii, conform O.G. nr 3/2021.
- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la
bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice);
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/Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile
art.167 din Legea nr.98/2016.
În acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător va completa DUAE - Secțiunea "Motive de
excludere" – pct. C "Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale".
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea
Autorității Contractante, următoarele documente edificatoare care probează/ confirmă neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.167
din Legea nr.98/2016, atât pentru ofertantul unic/ Ofertantul asociat cât și pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați în
ofertă:
-  Cazierul fiscal al operatorului economic - valabil la momentul prezentarii;certificate, caziere, documente prin care se demonstrează
faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin (2), art.167 alin. (2) si art. 171 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice;- alte documente edificatoare, după caz.
- Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (1) si
(2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice precum si alte documente edificatoare- valabile la
momentul prezentarii; Autoritatea contractantă va exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care
ia la cunoștintă că operatorul economic se află, având în vedere acțiunile savârșite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre
situațiile prevăzute la art.164, art.165 și art.167 din Legea nr.98/2016, de natură sa atragă excluderea din procedura de atribuire.
IV. 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. 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: Ec. Vizan Florin -Director Regional; Ec. David
Roxana- Director Economic; Ing.Tudor Gabriela – Director Intretinere DN si Autostrazi; Ing. Radulescu Iulian – Director Adjunct
Intretinere DN si Autostrazi; Ing. Ibram Aila – Sef Serv. Mecanizare; Ing. Manu Laurentiu – Serviciul Mecanizare; Ing. Chirica Teodora-
Hrisi - Sef Serv. Achizitii; Ec. Tulba Roxana - Birou Pregatire Documentatii, Monitorizare; Tehn. Pantazescu Veronica – Birou Pregatire
Documentatii,  Monitorizare; Cons. Jur. Iusco Corina – Compartiment Contracte; Ec. Balbae Oana-Despina – Sef Birou Achizitii
Produse, Servicii si Lucrari; Ec. Popescu Florentina – Birou Achizitii Produse, Servicii si Lucrari; Ec. Iorgoveanu Cristi-Dima – Birou
Achizitii Produse, Servicii si Lucrari; Cons. Jur. Tisa Adrian - Sef Serv. Juridic; Cons. Jur. Enache Andreea – Sef Birou Analiza si Avizare;
Ec.Mateciuc  Carmen  -Sef  Serv.  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
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activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului .In conformitate
cu prevederile art.53 alin (2) din Legea 98/2016 modificata (Legea 148/23.07.2020) autoritatea contractanta solicita ofertantilor
datele de identificare a detinatorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator, in situatia in care forma de organizare a operatorului
economic ofertant/candidat/tert sustinator sau subcontractant la procedura este de societate pe actiuni cu capital social reprezentat
prin actiuni la purtator.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.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.  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.  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.  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.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
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 unic / Ofertantul asociat/ tertul sustinator/ subcontractantul ce depune oferta trebuie sa demonstreze ca a prestat in
ultimii 3 ani* servicii similare cu cele care fac obiectul contractului, a caror valoare cumulata la nivelul unui contract sau a mai multor
contracte este de cel putin 64.000,00 lei fara TVA *Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul in
care Autoritatea Contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit  pentru
depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii,
urmand a fi considerate indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta
similara in intervalul de timp nou rezultat.  Prin servicii  similare se intelege intocmire de expertize/documentatii  in domeniul
iluminatului public Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei
lor.
Modalitatea de indeplinire: 
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/ subcontractantul va complete DUAE – “Criterii de
selectie” – Sectiunea C “Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea “Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de
servicii  de tipul specificat”,  prin precizarea,  a cel  putin,  urmatoarelor informatii:  numarul si  data contractului  invocate drept
experienta similara, obiectul contractului, valoarea (exprimata in lei fara TVA), beneficiarul, data si numarul documentului de
receptie. 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 indeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE: certificate/ documente (facturi, recomandari, certificate constatatoare, procese-verbale de receptive sau alte documente
relevante) emise sau consemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente contractului/lor mentionat/e in DUAE, din
care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respective serviciile prestate,
perioada  de  prestare  si  valoarea  acestora  (exprimata  in  lei,  fara  TVA)  si  dupa caz,  orice  alte  elemente  care  demonstreaza
indeplinirea. Persoanele juridice straine vor atasa copii  dupa documentele similar,  insotite de traducere autorizata.  a)Pentru
transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu anual pentru ultimii 3 ani, calculate pana la data limita de depunere a ofertelor
publicat pe site-ul https://wwwbnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx; b)Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in
Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020 respectiv 2021 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.
Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de
sustinerea unui/unor  tert/terti.  In  acest  sens vor  fi  respectate prevederile  art.  182 din Legea nr.  98/2016 cu modificarile  si
completarile ulterioare si ale art. 48 din HG nr. 395/2016 cu completarile ulterioare. Dovada similitudinii serviciilor prestate in cadrul
contractului/lor prezentat/e drept experienta similara, cu cele supuse procedurii revine operatorului economic. Prin “contract” se
intelege orice contract, inclusiv contracte subsecvente. 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
complete DUAE – “Criterii de selectie” – Sectiunea C “Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea: “Pentru contractele de
achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Proportia de subcontractare
Se va mentiona procentul ce urmeaza a fi subcontractat.
Modalitatea de indeplinire: 
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, "Criterii de selectie" -
Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Proportia de subcontractare".
De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: "Motive de
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excludere". Subcontractantul pe a caror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, DUAE separat, care sa cuprinda pe
langa informatiile solicitate in "Motive de excludere" si informatiile solicitate in: "Criterii de selectie". In cazul in care ofertantul va
subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe
primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca
este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din
contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se
bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care
acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii
propusi in oferta pentru serviciile prestate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate
cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest sens la momentul
semnarii contractului. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare,
Autoritatea  Contractanta  are  obligatia  de  a  solicita,  ulterior  atribuirii  contractului,  la  incheierea  acestuia,  prezentarea
contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel
incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.
Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti
din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Toti ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, ACORDUL DE SUBCONTRACTARE.
Acordul de subcontractare va fi prezentat semnat olograf de catre reprezentantii partilor intre care a fost incheiat, si va contine cel
putin urmatoarele: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului, numarul de inregistrare in cadrul societatii
si data incheierii acestuia, procentul de subcontractare, serviciile ce urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/i, optiunea privind
realizarea platilor direct catre subcontractant, orice alte informatii considerate a fi relevante. Documentele justificative care probeaza
cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor conform
criteriului de atribuire ales.

 
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 9001/2015 pentru
activitatea  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
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
Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii,
respectiv ISO 9001/2015 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:
Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de 1.000 lei.
INFORMATII privind modul de constituire a GP le gasiti la Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei - CAP. Garantie de
participare.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
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GBex este de 10% din valoarea contractului. Se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului si va fi
constituita in lei, prin:
a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat
b) asigurarea de garantii emisa:
- fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al uniunii
Europene si/sau care este inscrisa in registrele pubilcate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;
- fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o Sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere
Financiara.;
c) prin virament (OP, foaie de varsamant) in contul aut. contractante, cu conditia confirmarii acestora de catre banca (semnatura si
stampila). Contul DRDP Constanta in care se va constitui GBex este  RO54RNCB0114032045850001, B. C.R. Sucursala Constanta;
d) in cazul in care valoarea garantiei de buna excutie este mai mica de 5.000 de lei, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta
constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar;
e) prin retineri successive din sumele datorate pentru facturile partiale, pe perioada de derulare a contractului, situatie in care,
conform art. 40 alin. 5 din HG 395/2016, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la
unitatea Tezoreriei  Statului  din cadrul  organului  fiscal  competent  in  administrarea acestuia.  INFORMATII  privind modul  de
constituire a GBex le gasiti la Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei - CAP. Garantie de buna executie.

 
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:

 
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 Nu
 Nu-
 Nu--

 
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
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
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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.2.4 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
4 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/obligatiile specificatiile din caietul de sarcini, cu detalierea modului de indeplinire a tuturor conditiilor tehnice din caietul
de sarcini.Propunerea tehnica va respecta structura prezentata in Caietul de sarcini.
 
Ofertantul are obligatia ca pe parcursul indeplinirii contractului, 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 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 tehnică va fi insotita de urmatoarele formulare si declaratii:
-Formular - Document de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale-completat in conformitate cu cerintele
modelului prezentat in sectiunea Formulare-se vor atasa modelul de contract si raspunsul consolidat la autoritatii contractante la
solicitarile de clarificari (daca va fi cazul),  semnate si stampilate;
-Formular -Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca, legislatiei de mediu si legislatiei sociale.
-Formular –Declaratie privind parte/partile din Propunerea Tehnica si Financiara care au caracter confidential (daca este cazul).
-Declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de
obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea
implementării contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la
condiț i i le  privind  sănătatea  și  securitatea  muncii  se  pot  obține  de  la  Inspecția  Muncii  sau  de  pe  site-ul :
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
-Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta prestarea serviciilor ulterior incheierii contractului fără acceptul autorității/entității
contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte
condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016,
document ce va fi semnat în forma autentică;
 Nota: -Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea tehnica;
 
Propunerea tehnică se încarcă în secțiunea dedicată a portalului SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un
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.
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
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denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea furnizării produselor până la remedierea situației constatate.
Ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri și metodologii de furnizare a produselor/echipamentelor, 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 furnizarea unor asemenea produse. În acest sens, ofertanții trebuie să aloce în
graficul de implementare a contractului timpi suficienți de verificare și validare din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciilor
conexe prestate în cadrul contractului.
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.
Autoritatea/entitatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activităților
ofertate/propuse de operatorii economici 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.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Ofertantul are obligatia de a elabora si prezenta Formularul de oferta insotit de anexele la acestea si/sau orice alte documente
privind oferta financiara.
Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta si centralizatorul cu serviciile executate de asociati, subcontractanti,
dupa caz.
Oferta financiara va consemna valoarea totala a prestarii serviciilor, conform  cerintelor Caietului de sarcini. Propunerea financiara
trebuie sa se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica, precum si sa nu
se afle în situatia prevazuta la art. 210 din Legea 98/2016 modificata si completata.
Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA,  precum  și următoarele documente:
1)   Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de autoritatea),  incluzând toate informațiile
solicitate;
2)   Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul.
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la  diversele
condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA),
astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor activităților, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin caietul de sarcini, în
marja prețului ofertat.
Totodată, intră în obligația ofertanților să demonstreze, la prima cerere scrisă a comisiei de evaluare, faptul că au prevăzut în cadrul
ofertei resurse financiare suficiente pentru a îndeplini toate activitățile ce trebuie întreprinse de aceștia pentru a-și îndeplini în mod
corespunzător obligațiile în cadrul contractului.
Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de
către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin.
(10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori
aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații: a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul
total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător; b) dacă există o discrepanță între
litere și cifre, va fi  luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două zecimale.
Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția
situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei
negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
CERINTE OBLIGATORII PRIVIND GARANTIA DE PARTICIPARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA,
OFERTANTII AU OBLIGATIA CONSTITUIRII SI TRANSMITERII GARANTIEI DE PARTICIPARE.
Ofertantul va constitui garantia de participare , in conformitate cu prevederile art. 36 din H.G.395/ 2016. GP se constituie fie printr-
un instrument de garantare emis în conditiile legii, astfel:
a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat;
b) asigurarea de garantii emisa:
- fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al uniunii
Europene si/sau care este inscrisa in registrele pubilcate pe site-ul Autoritatii de supraveghere Financiara, dupa caz;
- fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o Sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere
Financiara,
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fie prin virament bancar (OP, Foaie de varsamant) in contul autoritatii contractante cu conditia confirmarii acestora de catre banca
(semnatura si stampila) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si cu mentiunea "Garantie de participare la procedura cu
anuntul  de  participare  simplificat  nr....".  Contul  DRDP  Constanta  in  care  se  va  constitui  garantia  de  participare  este:
RO54RNCB0114032045850001 B.C.R. Sucursala Constanta.
Garanția de participare trebuie să fie neconditionata si irevocabilă,și să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate
prevăzute în documentația de atribuire si trebuie sa fie cel putin egala cu valabilitatea ofertei (4 luni de la data limita pentru
depunerea ofertelor). La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana
la data limita de depunere a ofertelor).Cursul la care se va face echivalenta leu/alta valuta (pentru eventualitatea depunerii ofertelor
de catre un operator economic strain) este cel comunicat de BNR ca fiind valabil in data publicarii anuntului de participare. Garantia
de participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI si poate fi emisa la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor
asociati sau a tuturor asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este
obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui Asocierii cu
nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere. In cazul unei garantii de participare emise de
catre o societate de asigurari, se va prezenta si POLITA DE ASIGURARE/ CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII
INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de asigurare/ contractul de asigurare precum si dovada platii  integrale a primei de
asigurare vor fi incarcate in SEAP impreuna cu garantia de participare si cu oferta, cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru
depunerea ofertelor si vor fi semnate 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. Polita de asigurare/ contractul de asigurare
precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in
limba romana, cu respectarea acelorasi conditii privind semnarea electronica a documentelor. Garantiile de participare care au un
cuantum mai mare decat cel solicitat de Autoritatea Contractanta vor fi acceptate la prezenta procedura de achizitie publica cu
conditia respectarii atat a prevederilor legale in vigoare, cat si a cerintelor Documentatiei de Atribuire DOCUMENTUL UNIC DE
ACHIZITIE EUROPEAN (DUAE)              
GARANTIA DE BUNA EXECUTIE: Garantia constituita va deveni anexa la contract. Anterior emiterii unor 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.   Aut.  contractanta va
elibera/restitui garantia de buna executie conform prev. art. 42 din HG nr.395/2016. Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/
Subcontractantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in SEAP
in format electronic editabil, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei. In Sectiunea "B:
Informatii Privind Reprezentantii Operatorul Economic" din DUAE va fi mentionata persoana imputernicita de toti
membrii asocierii sa ii reprezinte in cadrul procedurii si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a
solicitat in mod expres sa fie semnate de reprezentantii legali) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la
finalizarea procedurii de achizitie publica.
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 simplificat, cf. art. 60 si 61 alin.(1) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat 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.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
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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.
 
2.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.
 
3. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor, prin act aditional, inclusiv in cazul
aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului subsecvent, in conformitate cu art. 221 alin.1 din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Motivele modificarilor :
Modificari ale duratei de livrare, fara modificarea valorii contractului; Modificari generate de autoritati centrale/locale, cerute prin diverse
avize/acorduri/autorizatii; Modificari sortotipurilor/tipodimensiunilor si ale cantitatilor fara modificarea valorii contractului; Modificari
generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali;  Orice alte cauze ce nu pot fi  prevazute;
modificari generate de preluarea tertului sustinator a contractului ,  pentru partea de contract pentru care a primit sustinere, daca
Furnizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului. Limitele modificarilor: Modificari nesubstantiale. Interval
anticipat de prelungire: conform cerintelor autoritatii contractante (orice modificari permise de Conditiile de Contract etc.).
 
4.Modalitate de indeplinire -Cerinta  -,,Proportia de subcontractare'' - Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care
sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – pct. A „Capacitatea de a corespunde
cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor
art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in
legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. DUAE completat de ofertant în care va include și informații
privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a capacități
se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum
acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe
care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în
scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul/Operatorii economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de
documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu
îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o
singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi
selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei
de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;
b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea
contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

 
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) http://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
Serviciul Juridic -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta 
Adresa: Strada Prelungirea Traian, fara numar; Localitate: Constanta; Cod Postal: 900716; Tara: Romania; Codul NUTS: RO223
Constanţa; 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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