
Reabilitare, modernizare și extinderea clădirii corp A din
str.Paul Chinezu nr.10, demolare parțială corp B

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Universitatea Aurel Vlaicu  din Arad 
Cod de identificare fiscala: 3519500; Adresa: Strada: Revolutiei, nr. 77; Localitatea: Arad; Cod NUTS: RO421 Arad; Cod postal: 310130;
Tara: Romania; Persoana de contact: Adriana Mezin; Telefon: +40 257280702; Fax: +40 257280702; E-mail: achizitii@uav.ro; Adresa
internet: (URL) www.uav.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
Agentie/birou regional sau local

 
I.5) Activitate principala
Educatie

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Reabilitare, modernizare și extinderea clădirii corp A din str.Paul Chinezu nr.10, demolare parțială corp B
Numar referinta: 3519500/2019/25

 
II.1.2) Cod CPV principal
45214000-0 Lucrari de constructii de institutii de invatamant si centre de cercetare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului îl constituie proiectarea și execuția de lucrări de Reabilitare, modernizare și extinderea clădirii corp A
din str.Paul Chinezu nr.10, demolare parțială corp B, în cadrul proiectului “Reabilitare, modernizare, extinderea și echiparea clădirii
corp A din  str.Paul  Chinezu nr.10,  demolare  parțială  corp B”,  proiect  finanțat  în  cadrul  Programului  Operațional  Regional/
2017/10.3/1/7 regiuni, Axa prioritară - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Operațiunea - Creșterea relevanței învățământlui
terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.
Lucrarile proiectate constau in:
-   Inlaturarea umiditatii din pereti si fundatii la exteriorul constructiei prin realizarea de trotuare permeabile din piatra cubica in pat
de nisip
-   Demisol: uscarea peretilor prin injectare cu solutie de mortar de var; realizarea unei pardoseli din caramida de tip “respiratie”;
strat de pietris margaritar perimetral incaperilor; compartimentari cu pereti usori de gips carton pe structura metalica si fonoizolate
de vata minerala; inlocuirea tamplariilor existente cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan
-   Sala de sport: recompartimentare pe verticala
-   Parter si etaj 1: refacerea in totalitate a pardoselilor existente prin turnarea unei sape autonivelante si finisaje din parchet din
lemn masiv rezistent la traffic intens si granitogresie; tencuiala noua conform planselor de arhitectura; inlocuirea tamplariilor
existente cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan (tamplariile din lemn existente cu valoare estetica deosebita vor fi
restaurate); compartimentari cu pereti usori din panouri de gips carton pe structura metalica si fonoizolatie din vata minerala si
desfacerea unor inchideri realizate ulterior constructiei.
-   Podul si acoperisul: elementele degradate se vor inlocui; invelitoarea si straturile suport ale acesteia se vor reface in totalitate;
acoperisul nou va pastra forma celui initial; scara existenta se va desfiinta, accesul nou in pod se va realiza pritr-o pasarela situata la
nivel cu coridorul de la etajul 2 al extinderii popuse.
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-   Fatade: finisajele exterioare se vor reface in proportie de 70% pastrand caracterul initial al constructiei.
-   Extindere corp A
-   Demolarea partiala a corpului B
Valoarea totala estimata a contractului conform Devizului general la Studiul de fezabilitate – 20.228.330,09 lei fara TVA, din care:
Subcapitolul 1.2 Amenajarea terenului: 552.353,64 lei
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 45.119,02 lei
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total: 252.500,00 lei
din care:
3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție: 130.500,00 lei
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului: 122.000,00 lei
din care:
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor: 79.300,00 lei
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului  la  fazele incluse in programul de control  al  lucrarilor  de executie,  avizat  de catre
Inspectoratul de Stat in constructii: 42.700,00 lei
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza – total: 18.752.795,61 lei
din care:
4.1 Constructii si instalatii: 17.832.620,67 lei
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 65.044,66 lei
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 855.130,28 lei
Capitolul 5 Alte cheltuieli – total: 625.561,82 lei
din care:
5.1 Organizare de santier – total: 20.000,00 lei
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 20.000,00 lei
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute: 605.561,82 lei
Conform art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.  107/2017),  coroborat cu prevederile art.  24 alin.  (3) si  art.  55 alin.  (1) din Hotararea Guvernului nr.  395/2016,
autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificate (daca acestea au fost primite in termen), cu 4 zile inainte de data
stabilita pentru depunerea ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 20228330,09; 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: 45214000-0 Lucrari de constructii de institutii de invatamant si centre de cercetare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

71321000-4 Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare: 
AradArad

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectare si executie lucrari de Reabilitare, modernizare și extinderea clădirii corp A din str.Paul Chinezu nr.10, demolare parțială
corp B in cadrul proiectului: “Reabilitare, modernizare, extinderea și echiparea clădirii corp A din str.Paul Chinezu nr.10, demolare
parțială corp B”,, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.
La proiectare se include doar PTE, PAC si documentatiile necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente
obiectivului de investitii fiind deja elaborate si atasate in documentatia de atribuire.

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

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 55%

 
Denumire factor evaluare: Experienta personalului de proiectare
Pondere: 25%

 
Denumire factor evaluare: Durata de realizare a contractului (proiectare+ executie)
Pondere: 10%

 
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție acordată lucrărilor
Pondere: 10%

 
 

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 Operațional Regional 2017/10.3/1/7 regiuni, Axa prioritară - Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale, Operațiunea - Creșterea relevanței învățământlui terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele
economice competitive.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: -

 

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: 
Cerinta nr.1:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la Art. 164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor, in conformitate cu
prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la evaluarea ofertelor, in conformitate cu
prevederile Art. 196 alin.(2) din Legea 98/2016;
Aceste documente sunt:
•   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
•   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;
•   dupa caz, 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.
In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167, autoritatea
contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere 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.
Cerinta nr. 2:
Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile Art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formular
nr.3 - Declarație privind conflictul de interese);
Se  va  completa  si  prezenta  Formular  nr.3  -  Declarație  privind  conflictul  de  interese  de  catre  ofertanti,  ofertantii  asociati,
subcontractorii sau terti sustinatori (dupa caz) in conformitate cu prevederile Art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de
servicii auxiliare achizitiei, precum si datele de identificare ale acestora, prevazute la Art. 59 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice, sunt:
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Ramona Lile – rector, Teodor Florin Cilan – prorector, Codruta Simona Stoica – prorector, Alexandru Popa – manager proiect, Florin
Ioan Hadan – director general administrativ, Grigorie Sanda - decan, Mirela Elena Valea – contabil sef, Radu Ioan Ungur - contabil,
Nicolae Croitoru – sef birou investitii, Corina Claudia Borza – sef birou achizitii, Cristian Scheip – administrator patrimoniu, Zoltan
Kalmar – administrator patrimoniu, Pop Gheorghe, Pop Liviu, Roman Florica – consilieri, Achim Ana Maria – contabil, Narita Florina –
consilier juridic, Onea Andrada – responsabil achizitii publice, Goga Ovidiu - reprezentant furnizor servicii auxiliare de achizitii,
Bolma Grazziella Adriana – expert cooptat.
Cerinta nr. 3:  Prezentarea Declaratiei privind confidentialitatea ofertei depuse (Formular nr.8 - Declaratie privind confidentialitatea
ofertei depuse).
Se va completa si prezenta Formular nr.8 - Declaratie privind confidentialitatea ofertei depuse
NOTA:
- Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila.
- Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora
odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse
in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru
a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Operatorii economici care 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 dintre situatiile de anulare a constituirii sale,
precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de
ONRC, sau in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, traduse in limba
romana, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In situatia in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti, dovada inregistrarii si corespondenta activitatilor
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.

 
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
Ofertantii vor face dovada experientei similare – componenta executie, in conformitate cu prevederile art.179, lit. a, din Legea nr.
98/2016, prin completarea listei principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, impliniti la data limita de depunere a ofertei
cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Din lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani trebuie sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale
in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit lucrari similare in valoare cumulata de minim minim 18.772.795,61 lei fara TVA la nivelul
a  c e l  p u t i n  u n  c o n t r a c t  s a u  m a x i m  3  c o n t r a c t e .  P r i n  l u c r a r i  s i m i l a r e  s e  i n t e l e g e  l u c r a r i  d e
construire/reabilitare/modernizare/extindere cladiri cuprinse cel putin in categoria C de importanta, conform prevederilor H.G.
nr.766/1997, actualizata, din care o cladire in zona de protectie a unui monument istoric. - Se va completa DUAE de catre operatorii
economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele
executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE
in care se vor cuprinde informatiile solicitate.
La  nivelul  DUAE  trebuie  precizate  urmatoarele  informatii:  numarul  si  data  contractului  invocat  drept  experienta  similara,
tipul/categoriile de lucrari executate, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si
activitatile/ categoriile de lucrari pentru care a fost responsabil in executia lucrarilor.
Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei, vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
- procesul-verbal de receptie finala procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor/proces verbal de receptie pe obiect,
intocmite in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in
conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfirsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele
informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii contractului)
si locul executiei lucrarilor.
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
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Ofertantii vor face dovada experientei similare – componenta proiectare, in conformitate cu prevederile art.179, lit. a, din Legea nr.
98/2016, prin completarea listei principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, impliniti la data limita de depunere a ofertei cu
indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Din lista principalelor servicii similare prestate trebuie sa rezulte ca au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in
domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit servicii similare in valoare cumulata de minim 252.500 lei fara TVA, la nivelul a cel putin un
contract sau maxim 3 contracte, din care un contract de proiectare a unui imobil cu destinatia de unitate scolara. Prin servicii
similare se intelege servicii de proiectare pentru lucrari de construire /reabilitare/modernizare/ extindere cladiri cuprinse cel putin in
categoria C de importanta, conform prevederilor H.G. nr.766/1997, actualizata. - Se va completa DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in
trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor
cuprinde informatiile solicitate.
La  nivelul  DUAE  trebuie  precizate  urmatoarele  informatii:  numarul  si  data  contractului  invocat  drept  experienta  similara,
tipul/categoriile de servicii de proiectare prestate, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si
ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil in serviciile de proiectare.
Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei, vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
 - procesele verbale de receptie a serviciilor sau recomandari din partea beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte
documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeazaa toate informatiile solicitate
pentru demonstarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.
3.) Proportia de subcontractare
1.  Autoritatea  contractanta  solicita  ofertantului  sa  precizeze  in  oferta  partea/partile  din  contract  pe  care  urmeaza  sa  le
subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertei.
2.   Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la Art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016,
in legatura cu subcontractantii propusi, prin analizarea DUAE-ului depus de catre acestia, in baza prevederilor Art. 191 – Art. 193 din
Legea nr. 98/2016;
3.   In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor Art. 171 din Legea nr.
98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a
rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.
4.   In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE-ul depus de catre acesta,
include si informatiile solicitate cu privire la subcontractantii cunoscuti la data depunerii ofertei.
6.   Avand in vedere prevederile Art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii isi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul
introducerii acestora in contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest
sens ofertantii vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din
contract care urmeaza a fi  indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul
subcontractantilor cu privire la aceste aspect, conform Art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016. - Modalitatea prin care poate fi
demonstrata indeplinirea cerintelor:
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile Art. 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza
indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante.
Se va completa si depune Formularul nr. 5 – Acord de subcontractare.

 

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: 18.11.2020 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
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Romana
 

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 18.03.2021
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2020; 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
              Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in
mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”SOLICITARI DE CLARIFICARI, INTREBARI” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace
electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la aceeasi sectiune din cadrul anuntului de participare simplificat.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-
licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere
termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum si cele de la art. 103 (2) din HG
395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu
oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “SOLICITARI DE CLARIFICARI,  INTREBARI”).
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea “SOLICITARI DE CLARIFICARI, INTREBARI”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform
Legii nr. 455/2001.
Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si
verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care
le implica. Autoritatea contractanta informeaza fiecare ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste rezultatul procedurii,
respectiv atribuirea/incheierea contractului de achizitie publica, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu
atribui contractul,  ori de a relua procedura de atribuire, cit mai curind posibil,  dar nu mai tirziu de 3 zile de la emiterea deciziilor
respective.
In cazul in care exista mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc se procedeaza astfel:
• departajarea se va face exclusiv in functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta
din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici
• in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite iar operatorii
economici vor transmite raspunsul lor in plic inchis (pina la crearea facilitatii tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz in care
contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat pretul cel mai scazut.

 
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
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-
 

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2020
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