
LUCRĂRI DE RENOVARE LOCUINȚĂ PROTEJATĂ PENTRU
VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE - proiect ”Venus -

Împreună pentru o viață în siguranță- POCU
465/4/4/128038

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna 
Cod de identificare fiscala: 9832041; Adresa: Strada: Presei, nr. 8/A; Localitatea: Sfantu Gheorghe; Cod NUTS: RO123 Covasna; Cod postal:
520064; Tara:  Romania;  Persoana de contact:  Ervin-Lászlo BALÓ; Telefon: +40 267314660-133/134/150; Fax:  +40 267314660/+40
267311415; E-mail: balo_ervin@protectiasociala.ro; tokos_imre@protectiasociala.ro; sale-roth_calin@protectiasociala.ro; Adresa internet:
(URL) www.protectiasocialacv.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.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Protectie sociala

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
LUCRĂRI DE RENOVARE LOCUINȚĂ PROTEJATĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE - proiect ”Venus - Împreună pentru o
viață în siguranță- POCU 465/4/4/128038
Numar referinta: 9832041_2019_PAAPD1099127

 
II.1.2) Cod CPV principal
45453100-8 Lucrari de renovare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Contract  de executie  lucrări: Lucrări  de renovare Locuință  protejată pentru victime ale violenței domestice-proiect ”Venus
-Împreună pentru o viață în siguranță!„ - DGASPC  COVASNA, respectiv  execuție  lucrări de renovare  pentru APARTAMENT CU 4
CAMERE identificat de Consiliul  Judetean  Covasna în Municipiul Sf. Gheorghe, Județul  Covasna, suprafața utilă  de 78,27 mp,
constând în :
•  LUCRĂRI DE RENOVARE CONSTRUCȚII,  INSTALAȚII ELECTRICE ,INSTALAȚII SANITARE  ȘI INSTALAȚII TERMICE   pentru Locuința
protejată pentru victime ale violenței domestice-proiect ”Venus -Împreună  pentru o viață  în siguranță!”- POCU 465/4/4/128038 -
DGASPC COVASNA partener
Obiectivul general al proiectului:
Îmbunatățirea  și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în  scopul  prevenirii și combaterii violenței domestice  la nivel național
prin  crearea  și dezvoltarea unei  rețele  naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport  și consiliere
vocaționala în scopul  implementării  unui  program național de protecție a victimelor violenței domestice  și derularea unor
campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.
Obiectiv  specific al proiectului
Reducerea numărului de victime ale violenței domestice prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de
locuințe protejate în  scopul  transferului la o viață  independenta a victimelor violenței domestice  și derularea unor campanii
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privind prevenirea și combaterea violenței domestice.
Principalele  caracteristici ale  constructiei identificată  de  Consiliul  Judetean   Covasna:  apartament  cu  4  carnere  cu  o suprafata
utila  de 78,27  mp,  compus   3 dormitoare  și o cameră  de zi ,  bucătarie, debară, 2 băi cu WC, hol.
Perioada de execuție a lucrărilor propuse este de o lună de la data emiterii ordinelor de începere a lucrărilor.
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare conform
obligației prevăzute la art.160 alin.2 din Legea nr.98/2016, cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 51988,08; 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: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45453100-8 Lucrari de renovare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45331000-6 Lucrari de instalare de echipamente de incalzire, de ventilare si de aer conditionat (Rev.2)
45332400-7 Lucrari de instalare de echipamente sanitare (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare: 
Apartament cu 4 camere,  aflat  in Municipiul  Sf.  Gheorghe,  Județul   CovasnaApartament cu 4 camere,  aflat  in Municipiul  Sf.
Gheorghe, Județul  Covasna

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
”LUCRĂRI DE RENOVARE LOCUINȚĂ PROTEJATĂ  PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE - proiect ”Venus - Împreună  pentru o
viață în siguranță!”- POCU 465/4/4/128038 -DGASPC COVASNA partener, lucrările se vor executa  în  APARTAMENT CU 4 CAMERE
identificat de Consiliul  Judetean  Covasna în Municipiul Sf. Gheorghe, Județul  Covasna, conform anexei 1 care face parte integrantă
din caietul  de sarcini, constând în :
 
- Lucrări de raparații curente
- Reabilitare instalației electrică interioară
- Reabilitare instalații sanitare
 
-Durata contract  LUCRĂRI: 1 LUNA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capital Uman - POCU
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capital Uman - POCU

 

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

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1059519/29.11.2019] Pagina 2
Generat la: 02.12.2019 09:17



profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016.
Modalitatea  prin  care  poate  fi  demonstrata  îndeplinirea  cerintei:  Completare  DUAE  de  catre  ofertant  si  separat  de
subcontractanti/tert  sustinator.  La solicitarea autoritatii  contractante se vor prezenta de catre ofertantul  clasat pe locul  I  in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
A.Caziere judiciare pentru operatorul economic si membrii organului de administratre, de conducere sau de supraveghere al
operatorului economic si persoanele cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asa cum rezulta din certificatul constatator
emis de ONRC/ actul constitutiv.
B. Persoane juridice / fizice straine pot prezenta documente echivalente sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art.164, 165 si 167 din Legea
98/2016.
Vor prezenta aceste informatii: Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii
Cerinta 2:
Ofertantul nu trebuie sa aiba datorii restante la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora conform prevederilor
art.165 din Legea 98/2016 (prezentarea certificatelor va fi facuta doar la solicitarea autoritatii  contractante, de catre ofertantul clasat
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor).
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Completare DUAE de catre ofertant si separat de
subcontractanti/tert  sustinator.  La solicitarea autoritatii  contractante se vor prezenta de catre ofertantul  clasat pe locul  I  in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
A.Declaratie inregistrata la ANAF cu privire la sediile secundare, in raport cu care exista obligatii de plata si pentru care trebuie
prezentate certificate constatatoare emise de autoritatile locale, fie declaratie pe proprie raspundere cu privire la sediile secundare
pentru care exista obligatii de plata a impozitelor si taxelor;
B.Certificat  de  atestare  fiscala  eliberat  de  organul  de  administrare  fiscala  al  unitatii  administrativ  teritoriale  de  pe  raza
careiasocietatea are sediul social privind plata la bugetul general consolidat-formulare tip emise de organismele competente, din
care sa reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestora (in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte
acest formular);
C.Certificate de atestare a platii impozitelor si taxelor locale eliberate de autoritatea publica locala/autoritatile publice locale in
circumscriptia careia/ carora are sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de
plata si/sau alte active impozabile din care sa reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestora.
D.Persoane juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care
acestia sunt rezidenti, din care sa reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestora catre bugetul de stat si bugetul
local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia
pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii
profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art.164,165 si 167 din Legea 98/2016.
E.Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.2, art.
167 alin. 2, art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.
Vor prezenta aceste informatii: Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.
Cerinta 3:
Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Completare DUAE de catre ofertant si separat de
subcontractanti/tert  sustinator.  La solicitarea autoritatii  contractante se vor prezenta de catre ofertantul  clasat pe locul  I  in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
A.Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. 2,
art.167 alin 2, art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.
B.Persoane juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art.164, 165 si 167 din Legea
98/2016.
Vor prezenta aceste informatii: Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.
Cerinta 4:
Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.59,60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 59,60 din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice, se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire(ofertant,
asociat, subcontractant si tert sustinator).
Persoane cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante:
 
Vass Mária - Director General
Balázs Erika – Director General Adjunct Economic
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Szász Katalin Melinda – Director General adjunct
Iacob Vasile – Consilier juridic
Popa Magdolna – șef serviciu financiar contabil
Tókos Imre – Inspector
Baló Ervin László-Inspector, responsabil achiziții Proiect Venus
Andriescu Robert-Dan-referent de specialiatate
Varga Terézia-consilier juridic
Vajda Mária-inspector
Sale -Roth Călin-inspector
Sale-Roth Emese-Inspector, responsabil financiar Proiect Venus
Klozer Edit Rita-Inspector, Coordonator local Proiect Venus
Barbócz Zsuzsanna-Inspector, responsabil servicii sociale Proiect Venus
 
Mentionam ca cerintele privind certificatele fiscale nu sunt cerinte distincte, ci reprezinta documente justificative care probeaza
indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmand a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul
clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Cerinta 1:
Operatorii economici trebuie sa fie legal constituiti, sa nu se afle în nicio situatie de anulare a constituirii, sa aiba dreptul de a
desfasura activitatea aferenta obiectului contractului, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente. Ofertantul va
prezenta certificatul constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, nu se afla în niciuna
dintre situatiile de anulare a constituirii, iar activitatea economica aferenta obiectului contractului este autorizata în baza art. 15
dinLegea nr. 359/2004. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Se va prezenta Certificatul constatator emis de
Oficiul Registrului Comertului, în raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte: obiectul de activitate care trebuie sa
corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit;
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Completare DUAE de catre ofertant si separat de
subcontractanti/tert  sustinator.  La solicitarea autoritatii  contractante se vor prezenta de catre ofertantul  clasat pe locul  I  in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
A. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului. Se poate prezenta
certificatul constatator emis de catre O.N.R.C. in forma electronic, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronic
extinsa.
B. Persoane juridice / fizice straine: documente echivalente emise in tara de rezidenta care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca
persoana juridica/fizica ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care
ofertantul este rezident.
Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
C. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol, respectiv in cazul unei
asocieri  fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol  pentru partea din contract pe care o
realizeaza.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Lista principalelor lucrări similare executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, (raportati la dată limita de
depunere a ofertei stabilită inițial prin anunțul de participare) cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați,
însoțită de certificări/ documente constatatoare sau echivalent.
Prin lista lucrărilor executate însoțită de certificări/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie facă dovadă că, în
ultimii  5 ani  calculați  până la dată limita stabilită pentru depunerea ofertelor au fost executate în conformitate cu normele
profesionale în domeniu și duse la bun sfârșit lucrări similar.
Operatorii economici participanți la procedura de achiziție publică trebuie să demonstreze experiență similară în execuția lucrărilor
de renovare pentru a asigura Autoritatea Contractanta că au capacitatea de a executa contractul supus procedurii de achiziție
publică. Prin prezentarea documentelor care atestă experiența similară, rezultă că operatorul economic în cauză a avut capacitatea
de a gestiona lucrarile de renovare similare pentru care a fost răspunzător de îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi calitate.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.183 din Legea 98/2016.
În cazul în care ofertantul demonstreaza îndeplinirea cerintei invocând sustinerea acordata de catre un tert, atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament al persoanei respectiv, prin care aceasta
confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din
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contract.
Oferta depusa de o asociere de operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
- Oferta trebuie semnata legal de catre reprezentantul legal al asocierii.
- Oferta trebuie sa includa un Acord de asociere
- Structura asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante.
Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezentat in limba de origine si in traducere autorizata. Asociatii nu trebuie sa
se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.164, art.165, art.167 din Legea
98/2016. - Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator.
Ofertantii participanti la procedura de atribuire vor completa si depune DUAE in format electronic, odata cu oferta, completat cu
urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact,
lucarile executate in cadrul contractului, valoarea acestora in lei fara TVA, data si numarul documentului de receptie a lucarilor.
Documentele justificative (contracte/ documente constatatoare/procese verbale de receptie ale lucrarii care sa contina informatii din
care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale) care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea  DUAE  urmeaza  a  fi  prezentate,  la  solicitarea  autoritatii  contractante,  doar  de  ofertantul  clasat  pe  locul  I  în
clasamentulintermediar întocmit la finalizarea evaluarii  ofertelor conform art.193-196 din Legea nr.98/2016 si  art.104 alin.3
coroborat cu art.65 din HG nr.395/2016.
Prin Lucrari de renovare se intelege:
-   Lucrari similare: lucrări de renovare
Prin sintagma lucrari duse la bun sfarsit se intelege:
-   Lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala; sau
-   Lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau
-   Lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si
tehnice din domenuiul din care face parte obiectul contractului.
Autoritatea contractanta va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractului
prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
Experienta similara a subcontractantilor va fi luata in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi
atribuit.
Pentru contractele a caror valoare neste exprimata in alta moneda decat in lei, pentru calculul echivalentei se va avea in vedere
cursul mediu anual in lei/valuta comunicat BNR pentru fiecare an in parte operatorii economici participanti la procedura de achizitie
trebuie sa demonstreze experienta similara in executia lucrarilor de renovare pentru a asigura Autoritatea Contractanta ca au
capacitatea de a executa contractul supus procedurii de achizitie. Prin prezentarea documentelor, rezulta ca operatorul economic
are capacitatea de a gestiona lucrari de renovare. Se va depune, odata cu oferta si DUAE, angajamentul ferm al tertului sustinator
din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin
angajamentul ferm, tertul/terti se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de
achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre
acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau
se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea
unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.
La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor, va prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor solicitate.
 
Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator. Se va prezenta împreuna cu DUAE: - Acordul de
asociere.
La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor, va prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor solicitate.
2.) Proportia de subcontractare
Informatii privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti
Declaratie privind partea/partile din care sunt care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarile acestora (daca este cazul).
Prezentarea documentelor relevante privind resursele materiale si umane pentru partea lor de implicare in contract. Partea/partile
subcontractate vor fi însusite si contrasemnate de catre subcontractant. Înainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va
prezenta a cordul de subcontractare încheiat intre ofertant si subcontractanti în original împreuna cu declaratia subcontractantului
privind modalitatea  de aplicare  a  prevederilor  art.218 alin  1  din  Legea 98/2016 (daca opteaza sau nu pentru  posibilitatea
mentionata in articol).
Experienta similara a subcontractantilor va fi luata in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi
atribuit.  Subcontractantul  nu  trebuie  sa  se  afle  în  situatia  care  determina  excluderea  din  procedura  de  atribuire,  conform
prevederilor art.165,art.167,art. 164 din Legea 98/2016. - Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert
sustinator.  Se  va  depune,  odata  cu oferta  si  DUAE,  acordul  de subcontractare.  În  cazul  în  care  ofertantul  intentionează să
subcontracteze o parte/parti  din contract,  DUAE include si  informatii  privind partea din contract care urmeaza a fi  eventual
subcontractata, si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul se bazează pentru
demonstrarea îndeplinirii  anumitor criterii  de calificare și  selecție sunt considerați  și  terți  susținători,  caz în care acordul de
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subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului
de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți, prin prezentarea de
documente justificative ale acestora, la solicitarea autorității contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul
propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de
calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motive de excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea
acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 16.12.2019 15:00

 
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: 16.03.2020
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.12.2019; 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) Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale: în cazul în care se constată că ofertele clasate pe
primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SICAP, în vederea încărcării electronice de către
operatorii economici de documente care conţin noi preţuri.
In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana
cand departajarea va putea fi posibila.
2)Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, operatorii economici trebuie sa aiba un
program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
3)Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în
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mod exclusiv în SICAP la Sectiunea "Solicitari de clarificare/ Întrebari/Comunicari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace
electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea " Documentatie Atribuire, Lista clarificari, notificari si decizii"
din cadrul anuntului de participare simplificat,, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate
de comunicare decât cea stabilita în conformitate cu prevederile art. 150 din Legea 98/2016 cu modificari si completari ulterioare.
4)Pentru  transmiterea  solicitarilor  de  clarificari  privind  documentatia  de  atribuire,  operatorii  economici  se  vor  înregistra  în
SICAP(www.e¬licitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediul SICAP (Sectiunea “ Solicitari de clarificare/ Întrebari/Comunicari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, cf
Legii 455/2001.
VIZITA AMPLASAMENTULUI
Pentru întocmirea unei oferte reale cu situatia din teren ofertantul poate vizita amplasamentul. Vizitarea amplasamentului de catre
ofertanti se va realiza în baza unei solicitari scrise postata pe SICAP, adresata autoritatii contractante cu 48 ore înainte de data în care
ofertantul doreste sa viziteze amplasamentul. În adresa se vor mentiona datele de identificare (nume, prenume, CNP, serie si nr. CI/BI) ale
persoanelor pentru care se solicita aprobarea vizitarii amplasamentului. Amplasamentul se poate vizita doar între data transmiterii în
SICAP a anuntului de participare simplificat si data limita de depunere a ofertei.

 
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: 
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificari si
completari ulterioare

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Compartimentul Juridic si Contencios/Serviciul Achiziţii Publice din cadrul DGASPC COVASNA 
Adresa: Str. Presei nr.8/A; Localitatea: Sfantu Gheorghe (Covasna); Cod postal: 520064; Tara: Romania; Telefon: +40 267314660; Fax:
+40 267314660; E-mail: balo_ervin@protectiasociala.ro; Adresa internet: (URL) www.protectiasocialacv.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2019
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