Sistemul Electronic de Achizitii Publice

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

S-a organizat o consultare de piata: Da
Obiectul consultarii: S-a organizat o consultare a pietei prin anuntul de consultare nr. MC1004617, pentru serviciile de community
Management al Sezonului Romania-Franta (campanie online), in vederea obtinerii urmatoarelor informatii: pretul unitar in lei, cu
incadrarea in specificatiile tehnice anexate, in vederea determinarii valorii estimate a serviciilor, si eventuale observatii, opinii,
sugestii, recomandari de imbunatatire/ modificare/ completare a specificatiilor tehnice.

Sectiunea I Autoritatea contractanta
I.1) Denumire si adrese
Ministerul Afacerilor Externe
Cod de identificare fiscala: 4266863; Adresa: Strada: Modrogan, nr. 14; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 011826; Tara: Romania; Codul
NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: dapa@mae.ro; Nr de telefon: +40 214311910; Fax: +40 213102179; Persoana de contact:
Bettina Teodorescu; In Atentia: Bettina Teodorescu; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.mae.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 7
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
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Servicii de realizare a unei campanii de comunicare în România pe canalele media (TV, radio), pe canalele de comunicare alternative,
inclusiv panotaj stradal, cât și online (Facebook, Instagram, etc.), pentru promovarea la nivel național a Sezonului România-Franța
(secvența Sezonul Franței în România, aprilie – iulie 2019).
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: G1-2/2659

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

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

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de realizare a unei campanii de comunicare în România pe canalele media (TV, radio), pe canalele de comunicare
alternative, inclusiv panotaj stradal, cât și online (Facebook, Instagram, etc.), conform caietului de sarcini, pentru promovarea la nivel
național a Sezonului România-Franța (secvența Sezonul Franței în România, aprilie – iulie 2019).
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II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 576000 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:
Da
Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 1

II.2 Descriere
II.2.1 - Denumire lot
1 - Servicii de realizare a unei campanii de comunicare pentru promovarea la nivel național a Sezonului România-Franța

II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de publicitate (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Conform specificațiilor caietului de sarcini

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Crearea unei campanii de comunicare mas-media, prin achizitionarea spatiului de difuzare TV, radio cât și prin achizitionarea
spatiului necesar pentru afisajul stradal

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

Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Numărul de spoturi publicitare

Componenta tehnica

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: - Oferta cu cel mai mare număr de de spoturi publicitare – 20 puncte;
- Pentru restul ofertelor, punctajul se stabilește după următorul algoritm:
Pm = (Nr. n / Nr. max) x 20 unde:
Pm = punctaj număr de spoturi publicitare
Nr.n = numărul de spoturi publicitare ofertat
Nr.max = numărul maxim de spoturi dintre ofertele depuse.
Notă: Vor fi luate în considerare spoturi de minim 20 de secunde și a căror audiență acoperă publicul țintă
menționat al Sezonului România-Franța, între orele 08.00 – 10.00 și 19.00 – 22.00. Ținând cont de segmentul
țintă de public vizat se vor lua în considerare primele 5 stații TV din punct de vedere al cotei de piață pentru
grupul țintă-principal: femei și bărbați, 18+, urban cu oaspeți, din gradele sociale ABC, conform cu
monitorizarea oficială a audienței TV, ARMA (Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor) pentru perioada
MAT 2018 (aprilie – mai 2018).
Numărul de panotaje stradale

Componenta tehnica

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: - Oferta cu cel mai mare număr de panotaje stradale – 20 puncte;
- Pentru restul ofertelor, punctajul se stabilește după următorul algoritm:
Pm = (Nr. n / Nr. max) x 10 unde:
Pm = punctaj numar panotaje stradale
Nr.n = numărul de panotaje stradale ofertat
Nr.max = numărul maxim de panotaje stradale dintre ofertele depuse.
Pretul ofertei

Componenta financiara

60%
Punctaj maxim factor: 60

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Punctaj maxim total: 100
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 432000; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 4320 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 5; 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.2.1 - Denumire lot
2 - Servicii privind crearea conținutului, gestionarea și promovarea rețelelor de socializare ale părții române din cadrul Sezonului
România-Franța, precum și administrarea și editarea versiunii române a site-ului Seconului România-Franța.

II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de publicitate (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Conform specificațiilor caietului de sarcini

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Administrarea, gestionarea și crearea continutului retelelor de socializare pe toata durata Sezonului Franței in Romania, precum
Facebook, Instagram, Tweeter, Google

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

Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Indicatori

Componenta tehnica

30%
Punctaj maxim factor: 30
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Algoritm de calcul: Punctajul obținut la factorul de evaluare Indicatori se va calcula conform detalierii de mai jos:
Pindicatori = PafișăriGoogle + PvizualizăriGoogle + PaprecieriFacebook + PaprecieriInstagram
PafișăriGoogle - reprezintă punctajul acordat pentru factorul de evaluare „Afișări pentru platforma Google” –
maxim 5 puncte și se acordă astfel:
a) pentru cel mai mare număr de afișări pentru platforma Google se acordă 5 puncte;
b) pentru alt număr decât cel prevăzut la lit.a) se acordă punctaj astfel:
PafișăriGoogle(n) = (numărafișăriGoogle (n)/numărmaximafișăriGoogle) x 5 puncte
c) pentru numărul minim de afișări pentru platforma Google prevăzut în Caietul de sarcini se acordă 0 (zero)
puncte. Pentru un număr de afișări mai mic decât cel prevăzut în caietul de sarcini oferta va fi respinsă ca
neconformă.
PvizualizăriGoogle - reprezintă punctajul acordat pentru factorul de evaluare „Vizualizări pentru platforma
Google” – maxim 5 puncte și se acordă astfel:
a) pentru cel mai mare număr de vizualizări pentru platforma Google se acordă 5 puncte;
b) pentru alt număr decât cel prevăzut la lit.a) se acordă punctaj astfel:
PvizualizăriGoogle(n) = (numărvizualizăriGoogle(n)/numărmaximvizualizăriGoogle) x 5 puncte
c) pentru numărul minim de vizualizări pentru platforma Google prevăzut în Caietul de sarcini se acordă 0 (zero)
puncte. Pentru un număr de vizualizări mai mic decât cel prevăzut în caietul de sarcini oferta va fi respinsă ca
neconformă.
PaprecieriFacebook - reprezintă punctajul acordat pentru factorul de evaluare „Aprecieri pentru platforma
Facebook” – maxim 10 puncte și se acordă astfel:
a) pentru cel mai mare număr de aprecieri pentru platforma Facebook se acordă 10 puncte;
b) pentru alt număr decât cel prevăzut la lit.a) se acordă punctaj astfel:
PaprecieriFacebook(n) = (număraprecieriFacebook(n)/număr maximaprecieriFacebook) x 10 puncte
c) pentru numărul minim de aprecieri pentru platforma Facebook prevăzut în Caietul de sarcini se acordă 0
(zero) puncte. Pentru un număr de aprecieri mai mic decât cel prevăzut în caietul de sarcini oferta va fi respinsă
ca neconformă.
Notă: Factorul se referă la numărul total de aprecieri ale paginii oficiale de Facebook a Sezonului RomâniaFranța în limba română.
PaprecieriInstagram - reprezintă punctajul acordat pentru factorul de evaluare „Aprecieri pentru platforma
Instagram” – maxim 10 puncte și se acordă astfel:
a) pentru cel mai mare număr de aprecieri pentru platforma Instagram se acordă 10 puncte;
b) pentru alt număr decât cel prevăzut la lit.a) se acordă punctaj astfel:
PaprecieriInstagram(n) = (număraprecieriInstagram(n)/număr maximaprecieriInstagram) x 10 puncte
c) pentru numărul minim de aprecieri pentru platforma Instagram prevăzut în Caietul de sarcini se acordă 0
(zero) puncte. Pentru un număr de aprecieri mai mic decât cel prevăzut în caietul de sarcini oferta va fi respinsă
ca neconformă.
Notă: Factorul se referă la numărul total de aprecieri ale paginii oficiale de Instagram a Sezonului
Pretul ofertei

Componenta financiara

60%
Punctaj maxim factor: 60

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

Componenta tehnica

10%
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Modul de calcul al punctajului obținut pentru expert: 1 responsabil proiect (cod_RP) - 10
puncte maxim
Sub-factor 1: Între 2 şi 4 proiecte similare coordonate, se acordă 2 puncte. Mai mult de 5 proiecte similare
coordonate, se acordă 5 puncte.
Sub-factor 2 : Pentru cunoașterea la nivel de minim B1 a limbii engleze se acordă 3 puncte. Pentru
cunoașterea la nivel de minim B1 a limbii franceze se acordă 5 puncte.
Punctaj factor Echipa de proiect = Sub-factor 1 + sub-factor 2
Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 144000; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 1440 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 5; 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
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Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.3 Ajustarea pretului contractului
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:
Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016. Se va completa declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2006: Formular 5 se va
completa de ofertant si de asociat / terț susținător ori subcontractant, odată cu DUAE. Se va completa DUAE de către operatorii
economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele solicitate de Autoritatea Contractanta a fi prezentate în baza prevederilor art. 196, alin (2) din legea nr. 98/2016 și art.
132, alin. (2) din HG nr. 395/2016 sau art. 66, alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2018 sau art. 196, alin. (1) din Legea nr. 98/2016:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
• 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, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
• alte documente edificatoare, după caz, conform art. 177 din Legea nr.98/2016.
Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Cosmin Dinescu - Secretar general, Bogdan-Alexandru
Moisii- secretar general adjunct; Eugen Enache- director general DFA, Gabriela Ochenatu- director DPBCS; Daniel Moisa- director
adjunct GPBCS, Eugen Burcea – șef serviciu achiziții DAPA, Bogdan Trăgaistă – sef serviciu tehnic DAPA.
Nota: Documentele justificare solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de către fiecare asociat în parte în caz de ofertă
comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât și de subcontractant/ți, iar în cazul ofertei sustinute de terț/i, documentele
se vor prezenta atat de ofertant, cât și de terțul/ii sustinator/i.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Se va solicita certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie
să fie reale/actuale la momentul prezentării), din care trebuie să reiasă :
- Obiectul de ativitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in CAEN din certificatul constatator emis
de ONRC;
- Starea ofertantului;
- Persoanele care reprezintă ofertantul în relația cu terții;
Pentru persoane fizice/juridice străine se vor solicita documente edificatoare care sa dovedească o forma de înregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul își are sediul social/domiciliul sau apartenenta din punct de vedere
profesional, precizând numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori. Domenii de activitate în respectivul
document/documente trebuie sa corespunda domeniului de activitate menționat în respectivul document/documente.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentul este solicitate in temeiul prevederilor art. 173 alin 91) din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Note: 1. Certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documentele echivalente emise în țara de rezidenta,
urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
2. În situația documentelor emise în alta limbă decât cea română, acestea vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara
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III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Se solicita experiența similară a ofertantului, respectiv demonstrarea capacității sale tehnice și profesionale referitoare la experiența
în implementarea unui/unor contract/contracte similar/similare.
Prin servicii similare se înțelege activitatea de servicii de curățenie.
Plafonul valoric solicitat: Ofertantul trebuie sa demonstreze că a prestat servicii a căror valoare cumulată a fost de minimum 288.000
lei fără TVA, la nivelul a maxim 3 contracte, activități/servicii duse la bun sfârșit în cursul ultimilor 3 ani calculați de la data limită de
depunere a ofertelor.
Notă: Prin servicii similare se înteleg servicii de publicitate media pe canalele tradiționale, cel puțin TV și/sau radio, cât și pe canalele
de socializare.
Pentru verificarea experienței similare se va solicita prezentarea listei principalelor servicii similare prestate și duse la bun sfârșit de
ofertanț, în cursul ultimilor 3 ani calculați de la data limită de depunere a ofertelor, cu indicarea contractelor invocate drept
experiență similară, beneficiarii acestora și datele lor de contact, ponderea pentru care au fost responsabili ofertanții in calitate de
prestatori (contractanți) și valoarea acesteia, fără TVA.
Modalitatea de indeplinire:
Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informațiile aferente situației lor. La nivelul DUAE
trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, descrierea obiectului
contractului care să confirme îndeplinirea cerinței privind experiența similară, valoarea, beneficiarul, perioada prestării serviciilor,
data și numărul documentului de recepție/recomandării.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Informații privind asocierea (daca este cazul): Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate
de ofertant individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul
participării la procedura de atribuire, în condițiile prevăzute de prezenta lege.
Modalitatea de indeplinire:
La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile, va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnica si
profesionala. Conform Notificării ANAP nr. 256/08.12.2016 ofertanții vor depune, odată cu DUAE, acordul de asociere, după caz.
Nedepunerea acestuia odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale
informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de
atribuire.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Informații privind terțul susținător (dacă este cazul): Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit
contract de achiziție publică/acord-cadru, să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor privind
situația economică și financiară, respectiv capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între
operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi. În cazul în care operatorul economic îsi demonstrează capacitatea tehnică
și/sau profesională invocând și susținerea acordată, de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a
dovedi autorității contractante că a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare,
prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția
candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul/candidatul se
bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție, sunt considerați și terți susținători, caz în care
acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. Odata cu angajamentul de sustinere,
ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa
rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere,
documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in
limba de origine si in traducere autorizata. Autoritatea contractantă are obligaţia de a 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
Modalitatea de indeplinire:
Se vor prezenta: DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte,
inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si
angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în
care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor
sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a
duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care
le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea
nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
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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 ters, cu respectarea
principiului tratamentului egal. La solicitarea autoritasii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului
de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea
tehnică și profesională. Conf. Notificare ANAP nr. 256/08.12.2016 se va depune, odată cu oferta, odată cu DUAE al terțului,
angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia. Nedepunerea
acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor
cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind
necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Lipsa prezentarii DUAE pentru tertul sustinator
constituie motiv de respingere a ofertei, fara a se solicita clarificari.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Informatii privind subcontractarea (daca este cazul): In conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile
si completarile ulterioare,se solicita ofertantilor sa precizeze în oferta: a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le
subcontracteze; si b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul
depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.”
Modalitatea de indeplinire:
Potrivit prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, În cazul în care ofertantul/
candidatul intentioneaza sa 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. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza
ofertantul/ candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art.193 alin. (1)
lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezinta relevanta
din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. Astfel,
Subcontractantii vor precizeaza în DUAE si informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si
data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. În cazul subcontractantilor pe a caror
capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), respectiv, va
prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167.
Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind
capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita /ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea
unui alt subcontractant. In conformitate cu Notificarea 256/2016 se va depune, odata cu oferta si cu DUAE al subcontractantului si
acordurile de subcontractare, 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, cat si ale
subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Înainte de
semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta Contractul de subcontractare încheiat intre ofertant si subcontractanții
nominalizați in oferta in original sau in copie legalizata. Lipsa prezentării DUAE pentru subcontractant constituie motiv de respingere
a ofertei, fără a se solicita clarificări. In ceea ce privește participarea unui operator economic care poate avea calitatea de
subcontractant in procedura, autoritatea contractanta ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a acestuia pentru partea
sa de implicare in contract (art. 172 alin.(4) din Legea nr. 98/2016)

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Nu

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Nu

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
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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) HG nr. 395/2016, privind NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
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
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
2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita identificarea
corespondentei cu specificatiile tehnice solicitate in caietul de sarcini. Orice propunere tehnica elaborata prin simpla copiere a
caietului de sarcini va fi respinsa ca neconforma. Neindeplinirea oricarei cerinte din documentatia de atribuire, inclusiv din Caietul de
sarcini aferent, constituie motiv pentru respingerea ofertei ca inacceptabila. Propunerea tehnica se va posta in SEAP. Ofertantul
vaprezenta o declaratie pe proprie raspundere, privind faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile relevante din
domeniile mediului,social si al relatiilor de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de servicii, in conf.cu prevederile
art.51 din Legea nr.98/2016privind achizitiile publice.Lipsa propunerii tehnice din oferta conduce la descalificarea acesteia ca fiind
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inacceptabila. NOTA: Obligatiilereferitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii la nivel national, care trebuie respectate pe
parcursul indeplinirii contractului suntconform Legii securitatii si sanatatii in munca, precum si a altor acte normative referitoare la
acestea, in vigoare la nivel national. Institutiilecompetente de la care operatorii economici pot obtine informatii referitoare la
reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectiamuncii sunt: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale Adresa web:
http://www.mmuncii.gov.ro/, Ministerul Sanatatii Adresa web:http://www.ms.gov.ro/, Inspectia Muncii Adresa web: http://www.
inspectiamuncii.ro/ iar cele referitoare la protectia mediului la MinisterulMediului Adresa web: http://www.mmediu.gov.ro/. In cazul
unei asocieri, declaratiile solicitate vor fi prezentate in numele asocierii de catre liderul asocierii.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului de oferta pus la dispozitie in sectiunea Modele de formulare, si a
centralizatorului de preturi anexat acestuia. Valoarea propunerii financiare fara TVA se cripteaza in SEAP. Toate documentele de
fundamentare a propunerii financiare se depun prin mijloace electronice, fiind incarcate in sectiunea dedicata a portalului SEAP, iar
continutul acestora este vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare. . Propunerea financiara va contine, pe
langa formularul de oferta, si un centralizator, intocmit de catre ofertanti, cu serviciile prestate de asociati și/sau subcontractanti,
dupa caz. Propunerea financiară trebuie să se refere la întreg obiectul Contractului. Orice Propunere financiară care se referă numai
la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptată. Propunerea financiara va fi intocmita detaliat pe fiecare activitate si se va incadra
in valoarea estimata a contractului. Prețurile propuse se consideră a fi prețuri finale și nu sunt afectate de orice variație intervenită în
de modificarea impozitelor, taxele și/sau contribuțiilor. In cazul in care doua oferte, in urma evaluarii acestora, primesc acelasi
punctaj, departajarea lor se va realiza prin reofertarea pretului.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Număr de exemplare: 1 (unu). n scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertanții au obligația de a depune inițial în
SEAP numai DUAE (documentul unic de achiziții european). DUAE a fost generat electronic de autoritatea contractantă și poate fi
accesat la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd. DUAE va fi
obligatoriu semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat. Ofertanții vor completa DUAE cu respectarea instrucțiunilor disponibile pe http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub în secțiunea
dedicată operatorilor economici a portalului SEAP, precum și a instrucțiunilor din cuprinsul DUAE, inclusiv în ceea ce privește situația
ofertelor comune, subcontractării, terților susținători, dacă este cazul. Se va avea în vedere Notificarea ANAP nr. 240/2016. DUAE se
depune in SEAP odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din
Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016. Celelalte documente justificative prevăzute la pct. III.2 vor fi depuse în SEAP doar la
solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile, conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016. De asemenea, conform art. 196 alin.(1) din Legea nr.98/2016, dacă acest
lucru este necesar pentru desfăşurarea corespunzătoare a procedurii, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să depună
toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata
desfăşurării prezentei proceduri de atribuire. Oferta și documentele însoțitoare vor fi obligatoriu semnate cu semnătură electronică
extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat și se depun în SEAP.Documentele
ofertei trebuie redactate în limba româna sau, dacă este cazul, însoțite de traducere în limba româna efectuată de un traducător
autorizat.Ofertanții au obligația de a indica, motivat, în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică și/sau din
propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației
aplicabile.Semnarea documentelor ofertei se va realiza de către reprezentantul legal al ofertantului sau de o persoană împuternicită
expres, caz în care va fi încărcată în SEAP şi împuternicirea formulată în acest sens.Ofertantul are obligaţia de a depune în SEAP și
Scrisoarea de înaintare în conformitate cu Anexa nr. 4 din Secţiunea 4: Formulare. Oferta se poate retrage şi modifica înainte de data
și ora-limită de depunere a ofertelor menţionate în anunţul de participare. Locul de depunere a ofertelor: SEAP. Locul deschidere a
ofertelor: SEAP.
Ofertele care nu sunt depuse în SEAP nu vor fi luate în considerare.

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
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VI.3 Informatii suplimentare
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar
vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica). In cazul
in care mai multe oferte admisibile au acelasi cel mai mic pret ofertat, ofertantii aflati in aceasta situatie vor proceda la depunerea unei
noi oferte financiare in plic inchis, in urma solicitarii autoritatii contractante. DUAE se poate completa de catre operatorii economici
interesati, accesand linkul urmator: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Documentele emise de societati de asigurare
si/sau banci vor fi inaintate in forma originala. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a
ofertelor. In cazul in care documentele sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea vor fi insotite de o traducere autorizata in
limba romana.

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:
Contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau Tribunalul București – in conformitate cu Legea nr. 101/2016, cu
modificarile si completarile ulteriaore.

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