
Furnizarea de autobuze electrice si statii de incarcare,
oras SEINI, judet MARAMURES

Anunt de participare
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Orasul Seini 
Cod de identificare fiscala: 3627765; Adresa: Strada: Piata Unirii, nr. 16; Localitatea: Seini; Cod NUTS: RO114 Maramures; Cod postal:
435400; Tara: Romania; Persoana de contact:  GABRIELA FLORICA TULBURE; Telefon: +40 262491090; Fax: +40 262491000; E-mail:
primariaseini@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.seini.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: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139803
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Agentie/birou regional sau local

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Furnizarea de autobuze electrice si statii de incarcare, oras SEINI, judet MARAMURES
Numar referinta: 3627765/2022/4

 
II.1.2) Cod CPV principal
34144910-0 Autobuze electrice (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Se solicita achizitia de bunuri in vederea dotarii cu autobuze electrice si statie de incarcare fixa aferent obiectivului de
investitii: “REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ORASUL SEINI, PRIN CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE TRANSPORT ECO-
FRIENDLY” la finalizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a retelei stradale precum si de CONSTRUIRE a DEPOULUI aferent
acestor autobuze. Obiectivul de investitie mentionat este amplasat in intravilanul Orasului SEINI, jud. MM si pe langa lucrarile
derulate este compus din categorii si cantitati de bunuri aferente dotarii acestora cu sisteme inteligente de bike sharing si autobuze
electrice. Prin prezenta procedura se doreste achizitia a 2 autobuze electrice cu urmatoarele caracteristici minimale: MOTOR –
sincorn si/sau asincron, in faze sau monofazic, Putere motor: de la min. 80kW,  Cuplu  motor min.: 300Nm.
STOCAREA ENERGIE 2 baterii (supercapacitoare) de Li-Ion sau alta compozitie similara si/sau superioara acestora; Energie minim. 56
kWh (2  baterii) Voltaj 380 V; Autonomie: minim 110 km, Cutie de viteze cu o singura treapta sau cu 2-3 trepte + R, cu Limitare  la
80 km/h, integrata sau neintegrata in motorul electric ofertant, manuala si/sau automata, in functie de dotarea tehnica a modelului
de autobus electric ofertat, kit-uri de incarcare si statii fixe de incarcare 2 buc de la min. 22 KW fiecare cu cate un post de incarcare.
Ofertantul va trebui sa asigure montarea statiei fixe de incarcare in locatia indicata de AC. Alte detalii sunt specificate in caietul de
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sarcini, cap. 3.4.1 - Bunuri solicitate.
Durata estimata pentru livrarea bunurilor este de maxim 12 luni de zile de la emiterea ordinului de furnizare a bunurilor solicitate.
Valoarea estimata a contractului de furnizare bunuri, (fara TVA) - 1.626.838,28 Lei, din care:
Autobuze electrice cu kit de incarcare 2 buc cu statie fixa de incarcare 2 buc (fara TVA) - 1.626.838,28 Lei.
Conform Art. 160 alin. (2) si Art. 161 alin. (1) 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 si  Art.  55 alin.  (1)  din Hotararea Guvernului  nr.
395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11a zi inainte de data stabilita pentru depunerea
ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel putin 20 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor).
Procedura curenta este o reluare a unei proceduri anterioare.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1626838,28; 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: 34144910-0 Autobuze electrice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 42418910-1 Echipament de incarcare (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare: 
Intravilanul orasului Seini, judetul MaramuresIntravilanul orasului Seini, judetul Maramures

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Se solicita achizitia de bunuri, autobuze electrice cu kit-urile de incarcare aferenta si statie fixa de incarcare, in vederea dotarii
obiectivului: “REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ORASUL SEINI, PRIN CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE TRANSPORT ECO-
FRIENDLY” la finalizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a retelei stradale si de construire a depoului aferent. Obiectivul de
investitie este amplasat in intravilanul Orasului SEINI, jud. MM si este compus din categorii si cantitati de bunuri aferente dotarii
sistemelor inteligente de bike sharing. Durata estimata pentru livrarea bunurilor este de 12 luni de zile de la emiterea ordinului de
furnizare a bunurilor solicitate.
Bunurile ce se doresc a fi achizitionate constau in: AUTOBUZE ELECTRICE – 2 bucati cu kit de incarcare si statii fixe de incarcare
monopost – 2 buc.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 55%

 
Denumire factor evaluare: Perioada de garantie suplimentara acordata
Pondere: 25%

 
Denumire factor evaluare: Autonomie
Pondere: 20%

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
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procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional 2014-2020, – POR – Axa 3;
Titlul proiectului: „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ORASUL SEINI, PRIN CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE TRANSPORT
ECO-FRIENDLY”, numar de referinta POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI”
Codul proiectului: cod SMIS 121894.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

 
II.2.14) Informatii suplimentare
proiect: „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ORASUL SEINI, PRIN CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE TRANSPORT ECO-
FRIENDLY”, cu numar de referinta POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI”, avand cod SMIS 121894.

 

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: 
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la Art. 164, 165, 167 din Legea nr.
98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. orice Operator Economic care
participă la această procedură trebuie să demonstreze că nu se află în niciuna dintre situațiile care ar putea duce la excluderea sa
din procedură, așa cum sunt acestea descrise în Legea 98/2016, conform SUBSECŢIUNII 2: Paragraful 2: Motive de excludere a
candidatului/ofertantului art. 164, 165, 167 și 169 și detaliate în DUAE (solicitare) în cadrul părții III - Motive de excludere.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, in conformitate cu prevederile Art. 196 din Legea 98/2016;
Aceste documente sant:
• Certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (Buget local, Buget de stat) la sediul social, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria
răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;
• Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic (asa cum rezulta din Certificatul constatator emis de ONRC/Actul constitutiv) cat si a celor ce au
putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia;
• 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) si Art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
• Orice alte documente edificatoare, dupa caz, astfel incat sa reieasa respectarea cerintei, emise si/sau certificate de organismele
abilitate.
• în cazul operatorilor economici străini sunt aplicabile prevederile art.168 alin.(1)-(3) din Legea nr.98/2016
Cerinta nr. 2:
Prezentarea Declaratiei privind neîncadrarea în prevederile Art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formular nr.
11 - Declarație privind conflictul de interese); se va completa si prezenta Formular nr. 11 - Declarație privind conflictul de interese,
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atat ofertantii asociatii, subcontractorii si terti sustinatori (dupa caz) în 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 - 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice, sunt:
Primar - Tulbure Gabriela Florica; Viceprimar - Bodea Octavian Iosif; Consilier local - Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan; Consilier local-
Andreescu Silvia Maria; Consilier local - Baltos Marius; Consilier local - Bud Vasile; Consilier local - Cicioc Claudia Lenuta; Consilier
local - Filipas Lucia Daniela, Consilier local - Micle Vasile Ovidiu; Consilier local - Muresan Nicolae; Consilier local - Pop Mihai
Cosmin; Consilier local - Pop Sorin Marcel; Consilier local - Szollosy Nicoleta Monica; Consilier local - Tepfenhardt Agota; Consilier
local - Pop Alina; Consilier local - Golondzac Vasile; Secretar General - Sasca Ovidiu; Consilier Juridic - Danci Gabriela; Sef Serviciu
Economic - Sabau Ramona; Administrator Public - Barbul Vasile Marcel’; Arhitect Sef - Bogdan Raul Florin
Inspector economic - Trif Liliana; Inspector economic - Ticus Delia Lavinia; Inspector Resurse Umane - Filipas Calin; Sef Statia Biogaz
- Salavastru Ilie; Sef SVSU - Istrate Calin; Sef SCUP - Patovan Vasile Nicolae Florin; Inspector specialitate Serv.Economic - Lohan Alisa;
Sef Birou Administratie si Agricol - Szilagy Stefan; Inspector urbanism - Olah Timea; Inspector birou achizitii - Stef Andrada Maria;
Inspector de specialitate - Chis Cristina Nicoleta, Expert Cooptat – Radu Ioan Florin.
NOTĂ: Depunerea DUAE, se face odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) si obligatoriu alaturi de
Acordul de asociere, Angajamentele tertilor si Acordurile de subcontractare (dupa caz).
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,
cerinţa ce se aplică inclusiv pentru asociati, subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care vor completa informaţiile aferente situaţiei lor
la nivelul unui DUAE distinct. În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate
pentru partea din contract pe care o indeplineste. Ofertantul, subcontractorii/tertii sustinatori si/sau asociatii (in cazul unei asocieri)
trebuie sa fie autorizati pentru furnizarea unor astfel de bunuri care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie. Acest lucru trebuie
sa se regaseasca in cadrul Certificatului constatator ORC, unde capacitatea de exercitare profesionala trebuie sa fie OBLIGATORIU
autorizata conform prevederilor Art. 15 din. Legea nr. 359/2004 si sa aiba OBLIGATORIU corespondent in codul CAEN (cu bunurile
ce urmeaza ce urmeaza a fi furnizate) cu obiectul contractului.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sant urmatoarele:
I. Pentru persoane juridice romane: 1. Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al
judetului unde firma isi are sediul, privind date de identificare ale societatii;  filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori;
reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN) etc.
II. Pentru persoane juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
o forma de inregistrare ca persoana juridica; actionari/asociati; obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a
furniza bunurile solicitate prin prezenta documentatie de atribuire: administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea;
capitalul social; filiale/sucursale/puncte de lucru; durata societatii; insotite de traduceri autorizate in limba romana. Documentele
urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. La momentul prezentarii acestora, acestea trebuie sa cuprinda informatii reale/actuale.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Specificati cifra de afaceri medie anuala
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani, respectiv 2018, 2019 si 2020, trebuie sa fie cel putin egala cu: l .626.000,00 lei. In
cazul in care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, cerinta minima privind cifra de afaceri poate fi indeplinita de toti
membrii asocierii, respectiv indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In acest caz, toti membrii asocierii raspund in mod solidar pentru executarea contractului. - SIn vederea demonstrarii indeplinirii
cerintei se vor prezenta, documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de
audit dupa caz, sau orice alte documente echivalente. Initial se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative, relevante,
sa fie prezentate ulterior, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa intocmirea clasamentului intermediar si la solicitarea expresa
a Autoritatii contractante. Pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta insotite de traducerea autorizata in limba
romana.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima poate fi indeplinita prin cumul, iar documentele
solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea
acordata de catre o alta persoana (conform Art.182 din Legea nr.98/2016), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator
demonstreaza indeplinirea cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Se completeaza si se prezinta
Formularul nr. 32 – Angajament ferm de sustinere financiara - cifra de afaceri a ofertantului/grupului de operatori economici. Pentru
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valorile in euro se va utiliza rata medie lunara de schimb a Bancii Centrale Europene, pentru luna decembrie a anului in care s-a
incheiat  exercitiul  finaciar  (Decembrie  2018;  Decembrie  2019  si  Decembrie  2020:  https://www.ecb.europa.eu/stats/policy
_and_exchange_rates/euro_reference_ exchange_rates/html/eurofxref-graph-ron.en.html
Nota: Nici ofertantul si nici persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia stabilita
de prevederilor Art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

 
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 bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertantii  vor completa in DUAE lista principalelor BUNURI furnizate in ultimii  3 ani,  a furnizat produse similare cu obiectul
contractului, in valoare cumulata de minim 1,626,000.00 lei (fara TVA) la nivelul unuia sau cel mult trei contracte. Prin produse
similare se va intelege: furnizarea si punerea in functiune de autobuze, troilebuze etc. specifice mobilitatii urbane, autovehicule de
transport public de persoane, si nu numai orice experienta in furnizare de categorie superioara celor solicitate de catre AC, prin
prezenta documentatie. Prin sintagma „produse similare” se va înțelege autovehicule transport public de persoane (noi).
Ultimii 3 ani vor fi calculați până la data limita de depunere a ofertelor cu mențiunea că în situația în care AC decalează data limita
de depunere a ofertelor cu un nou termen limită, publicând astfel un anunț de tip erată, limita inferioara a perioadei de 3 ani se
extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii economici care au
prezentat dovada finalizării contractului de experiența similară în intervalul de timp nou rezultat.
NOTA: AC isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al furnizarilor pentru confirmarea experientei similare prezentate de
ofertant in DUAE.
Pentru scopul prezentei proceduri:
1. Experienta similara va putea fi indeplinita:
a). Prin prezetarea de contracte de furnizare avand ca obiect furnizarea de bunuri furnizarea si punerea in functiune de autobuze,
troilebuze etc. specifice mobilitatii urbane, autovehicule de transport public de persoane, si nu numai orice experienta in furnizare
de categorie superioara celor solicitate de catre AC, prin prezenta documentatie realizate in ultimii 3 ani sau
b) Prin cumularea valorica a bunurilor furnizate si instalate si puse in functiune in cadrul contractelor derulate distinct, respectiv, in
cadrul unor contracte avand ca obiecte mai multe activitati specifice in ultimii 3 ani. Pragurile cantitative/valorice sunt cele precizate
mai sus.
2. perioada de referinta - respectiv ultimii 3 ani - va fi intotdeauna calculata in sens invers pornind de la data comunicata in anuntul
de participare  (publicat  la  initierea  procedurii)  ca  fiind termenul  limita  de  depunere  a  Ofertei.  In  cazul  in  care  autoritatea
contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp
aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului
de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat.
In cazul in care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, cerinta minima privind experienta similara poate fi indeplinita de
toti membrii asocierii, respectiv indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului. In acest caz, toti membrii asocierii raspund in mod solidar pentru executarea contractului. - La nivelul DUAE-ului ofertantul
va preciza: denumirea, obiectul, numarul si data contractului de furnizare invocat drept experienta similara, beneficiarul, valoarea,
data si numarul documentului de receptie, precum si procese verbale de receptie pentru bunurile furnizate pe categorii, procese
verbale de receptie la finalizarea furnizarii/recomandari/documente constatatoare sau alte documente similare, care pot fi intocmite
si pentru parti/obiecte din/de contract.
In cazul in care autoritatea/entitatea contractanta opteaza pentru calcularea termenului de raportare a experientei similare in
conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) din Instructiunea nr.2/2017 a ANAP, dar este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la
decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea candidaturilor/ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a
perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii,  urmand a fi  considerata indeplinita cerinta pentru toti
operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat.
La  solicitarea  AC,  ofertantul  clasat  pe  primul  loc  in  clasamentul  intermediar  intocmit  de  AC,  va  prezenta  documentele
justificative/certificari de buna executie, care probeaza indeplinirea celor declarate in DUAE. Respectivele certificari/documente
emise si contrasemnate de beneficiari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt AC sau clienti privati, valoarea bunurilor
similare furnizate, perioada si locul furnizarii. Ca si conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita,
documentele reprezentand certificari de buna executie, vor avea numar de inregistrare, stampila, functia si semnatura emitentului,
lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta.
In cazul in care contractele au ca obiect furnizarea mai multor tipuri de bunuri, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa
dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt bunurile similare de natura a
indeplini  solicitarile din Instructiuni catre ofertanti.  In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate
contractanta-institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este AC - institutie publica si
nu operatorul economic care avand calitatea de furnizor in contractul de achizitie a subcontractat realizarea unei parti din acesta.
Astfel, documentele cu certificari de buna executie pentru subcontractant vor fi emise sau contrasemnate de AC - institutie publica,
aceasta fiind beneficiarul livrarilor de bunuri.  Nu vor fi  acceptate documente emise/contrasemnate doar de furnizorul initial,
conform prevederilor Art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016 si prevedrilor Art 14 alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 2 din 2017.
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Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie lizibila semnate cu Semnatura electronica EXTINSA. Persoanele juridice straine
vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in copie lizibila insotite de traducere autorizata in limba romana. Acestea vor fi
prezentate la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul ce se va clasa pe primul loc in
cadrul clasamentului intermediar.
Pentru contracte in euro se va utiliza rata medie lunara de schimb a Bancii Centrale Europene, pentru luna decembrie a anului in
care respectivul contract a fost semnat. (Decembrie 2019; Decembrie 2020 si Decembrie 2021:
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_ exchange_rates/html/eurofxref-graph-ron.en.html
NOTA: Nici ofertantul si nici persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia stabilita
de prevederilor Art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
2.) Proportia de subcontractare
INFORMATII PRIVIND:
ASOCIEREA: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati insa sa
isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul
in care oferta comuna este declarata  castigatoare  si  numai  daca  o  astfel  de  masura reprezinta o conditie necesara pentru buna
indeplinire a contractului.
TERTII SUSTINATORI: Operatorul economic poate invoca sustinerea unui tert/unor terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si profesionala. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de
experiență, prin raportare la contractele derulate în trecut, corespunzător susținerii acordate. În cazul în care operatorul economic îsi
demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata va prezenta un angajament ferm de sustinere
în acest sens, din partea tertului/tertilor. Se va depune si completa Formularul nr. 3 – Angajament ferm de sustinere. În cazul în care
sustinerea tertului sustinator/tertilor sustinatori vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul va
asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta.
SUBCONTRACTANTII: Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza
sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi; Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei
situatii de excludere prevazute la Art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, în legatura cu subcontractantii propusi, prin analizarea
DUAE-ului depus de catre acestia, in baza prevederilor Art. 191 – Art. 193 din Legea nr. 98/2016; În cazul în care este identificata o
situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor Art. 171 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va
solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în
aceasta situatie. Cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE-ul depus de
catre acesta, include obligatoriu si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. - INFORMATII PRIVIND:
ASOCIEREA: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor
privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar
autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru derularea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru. In cazul asocierii, se va depune si Formularul nr. 2 – Acordul de asociere; Acest formular se va depune obligatoriu odata cu
oferta si DUAE de catre toti ofertantii.
TERTII SUSTINATORI: Tertul/tertii care asigura sustinerea trebuie sa nu se încadreze în motivele de excludere prevazute la Art. 164,
165 si 167 din Legea 98/2016. În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea
tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE-ul depus de acesta va include obligatoriu si informatiile cu privire la
tertul sustinator. In cazul sustinerii, se va depune si Formularul nr. 3 – Angajamentul ferm de sustinere; Acest formular se va depune
obligatoriu odata cu oferta si DUAE de catre toti ofertantii. Deasemenea conform prevederilor Art.182 alin. (4) din Legea nr.98/2016,
odata cu Angajamentul ferm de sustinere, oferta si DUAE, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de
catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere,
documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
SUBCONTRACTANTII: În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE-ul
depus de catre acesta, include obligatoriu si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Avand in vedere prevederile Art. 218
din Legea 98/2016 subcontractantii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de
achizitie publica, obligatoriu 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 îndeplinite 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. Se va depune si completa in acest sens Formularul nr. 4 – Acord de
subcontractare. Acest formular se va depune obligatoriu odata cu oferta si DUAE de catre toti ofertantii.
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantul va completa DUAE cu informatiile respective iar ofertantul declarat pe locul 1 in urma clasamentului intermediar (la
solicitarea autoritatii contractante), va prezenta o copie a unui certificat emis de un organism independent si acreditat, care atesta
ca acesta are implementat un sistem de management al calitatii conform ISO 9001:2015 sau echivalent pentru activitatile care fac
obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit (pentru furnizare bunuri solicitate), in termen de valabilitate la momentul prezentarii,
semnat cu Semnatura electronica EXTINSA. Operatorii economici straini vor prezenta certificatul in copie insotit de traducere
autorizata in limba romana, semnate cu Semnatura electronica EXTINSA. In cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat
obligatoriu si individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. - La nivelul DUAE se vor
completa informatii privind documentul/documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei.
Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de asigurarea calitatii NU se accepta ca suficienta prezentarea de
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documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare. Se poate prezenta un document in care se
precizeaza ca auditul de certificare a operatorului economic a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea
propriu-zisa.
Operatorii  economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul
specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta
stabilite de acesta. Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii NU poate face obiectul sustinerii acordate de catre o
alta persoana.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

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

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

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

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 06.05.2022 15:00
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IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

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

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 06.09.2022
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.05.2022; 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
              Oferta se depune în SICAP, numai în format electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro pana la data si ora limita stabilita in SICAP. 
Oferta cuprinzând, dovada constituirii Garantiei de participare, Formularul DUAE si Propunerea tehnica vor fi prezentate on-line, sub
forma unor fisiere electronice. Propunerea financiara se depune integral in SICAP iar valoarea ei va fi sub forma CRIPTATA.
Propunerea tehnica va fi OBLIGATORIU numerotata; va fi insotita de opis cu paginatia aferenta si va contine obligatoriu toate cerintele si
Formularele in ordinea cronologica stabilita in Cap. IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice;
Propunerea financiara va contine obligatoriu toate cerintele si Formularele in ordinea cronologica stabilita in Cap. IV.4.2) Modul de
prezentare a propunerii financiare;
In cazul asocierii si/sau subontractarii, asociatii si subcontractantii vor depune si ei formularul DUAE in SICAP.
In cazul unei asocierii se vor depune si Acordurile de asociere in conformitate cu Formularul nr. 2;
In cazul unor subcontractari se vor depune si Acordurile de subcontractare in conformitate cu Formularul nr. 3;
In cazul unor sustinerii capacitatilor tehnice si/sau profesionale privind experienta similara, sustinatorii tertii vor depune formularul DUAE
in SICAP, formular in care vor identifica denumirea contractului, beneficiarul si valoarea contractelor realizate, cat si Angajamentele de
sustinere in conformitate cu Formularul nr. 3;
Ofertantii vor depune si clauzele contractuale asumate si completate cu datele ofertantului, semnate de catre reprezentantul autorizat al
ofertantului sau imputernicitul asocierii (dupa caz) inclusiv cu valorile ofertei (total, respectiv pentru furnizare de bunuri), termenele de
realizare a derularii contractului si perioada de garantie acordata acestora sau vor semna o DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR
CONTRACTUALE.
Nu vor fi acceptate propuneri de modificare a clauzelor contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru AC. In caz contrar
pe parcursul evaluarii ofertelor daca devine aplicabil, AC va avea in vedere dispozitiile Art. 137, alin. (3), lit. b) din HG nr. 395/2016.
Deschiderea ofertelor: Ofertele si documentele care insotesc oferta vor fi vizualizate în SICAP începînd cu data si ora stabilita automat de
sistem. Dupa finalizarea verificarii, Comisia de evaluare va introduce în SICAP numele ofertantilor ale caror oferte sunt admisibile precum
si ale ofertantilor ale caror oferte au fost declarate neconforme sau inacceptabile. Dupa transmiterea acestor informatii catre SICAP si
dupa vizualizarea propunerilor financiare admisibile, comisia de evaluare va stabili oferta câstigatoare. Pe baza informatiilor introduse în
SICAP, de catre autoritatea contractanta, sistemul informatic genereaza automat catre toti ofertantii participanti la procedura prin
mijloace electronice înstiintari cu privire la rezultatul procedurii.
Neprezentarea Propunerii  tehnice,  a  Propunerii  financiare,  a  documentului  care  atesta  constituirea  Garantiei  de  participare  si  a
documentelor care insotesc oferta (dupa caz – Acord de asociere, Acord de subcontractare, Angajament ferm de sustinere), pâna la data
si ora limita de depunere a ofertelor, are ca efect declararea ofertei ca inacceptabila.
Necriptarea  pretului  Propunerii  financiare  pâna  la  data  si  ora  limita  de  depunere  a  ofertelor  are  ca  efect  declararea  ofertei  ca
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inacceptabila.
Nici o ofertă NU va fi modificată ulterior termenului limită de depunere a ofertelor.
Toate documentele depuse in cadrul procedurii  trebuie OBLIGATORIU semnate indiferent de modalitatea de semnare (olograf/sa
electronic in interiorul documentului), si vor fi paginate si insotite de opis cu paginatia aferenta, si semnate in afara documentului cu
semnatura electronica extinsa.
Pentru transmiterea comunicării ofertantului/participantului la procedură a rezultatului evaluării fazei precum și a motivelor de respingere,
autoritatea/entitatea contractantă va proceda la accesarea secțiunii „Întrebări”- din detaliul anunțului de participare/anunțului simplificat
și la încărcarea documentului, semnat, intitulat „Rezultatul fazei de evaluare”, prin care se aduc la cunoștință ofertantului motivele
respingerii, și prevederile legale asociate acestora.
Toate documentele ofertei vor fi semnate electronic de reprezentantul legal/imputernicitul acestuia cu conditia prezentarii actului de
imputernicire cu privire la acest lucru.
In cazul documentelor depuse de un eventual subcontractant la oferta, acestea vor fi semnate electronic sau de reprezentantul legal al
subcontractantului declarat sau de un imputernicit desemnat de subcontractant prin actul de imputernicire cu privire la semnarea
electronică a acestora.
In cazul unei oferte depuse in asociere, documentele vor fi semnate electronic fie de reprezentatii legali ai fiecarui operator economic care
face parte din asociere fie de imputernicitul unuia dintre operatorii economici participanti la asociere cu conditia ca acesta sa detina
imputernicire in acest sens.
Referitor la Documentele însoțitoare ofertei, autoritatea contractantă face următoarea observație: potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) din
HG 395/2016 “prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractană are dreptul să solicite în original orice document cu regim
special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă”.
Se va avea în vedere încărcarea tuturor documentelor aferente documentației transmise, semnate cu semnătură electronică extinsă,
bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

 
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: 
Eventualele  contestatii  se  pot  depune  la  Consiliul  National  de  Solutionare  a  Contestatiilor  si  vor  fi  solutionate  potrivit
Legii 101/2016.
In conformitate cu prevederile Art. 8 din Legea nr. 101/2016 persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC/Instanta in
termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Primaria Orasului Seini 
Adresa: Str. Piata Unirii,   Nr. 16; Localitatea: Seini; Cod postal: 435400; Tara: Romania; Telefon: +40 262/491090; Fax: -E-mail:
primariaseini@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.seini.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.03.2022
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