Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv
realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din
sistemul penitenciar
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
Administratia Nationala a Penitenciarelor
Cod de identificare fiscala: 4266324; Adresa: Strada: Ghiculeasa Maria, nr. 47; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal: 023761; Tara: Romania; Persoana de contact: GENES RADU; Telefon: +40 212086150; Fax: +40 212422005; E-mail:
radu.genes@anp.gov.ro;; Adresa internet: (URL) www.anp.gov.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) www.e-licitatie.ro
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
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala
Ordine si siguranta publica

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul
penitenciar
Numar referinta: 4266324_2018_PAAPD1028709

II.1.2) Cod CPV principal
71311300-4 Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descrierea succinta
Obiectul îl reprezintă prestarea de servicii de asistenţă tehnică și expertiză tehnică, respectiv realizarea unui studiu referitor
la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar - analiză diagnostic pentru a determina gradul de conformitate a acesteia cu
standardele naţionale şi internaţionale în domeniul asigurării condiţiilor de detenţie.
Solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire se vor depune de catre potentialii ofertanti, cel mai tarziu, cu 20 zile inainte de
expirarea termenului de depunere a ofertelor. Astfel, in conformitate cu art 161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va
raspunde solicitarilor de clarificari, cel mai tarziu, in a 11-a zi inainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1359000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
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acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 8

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 Lot nr. 1 format din urmatoarele unitati: 1. Penitenciarul Bacău; 2. Penitenciarul Botoșani; 3. Penitenciarul Iași; 4. Școala Națională
de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. 5. Penitenciarul Vaslui; 6. Penitenciarul Spital Târgu Ocna;

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71311300-4 Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 1La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 1

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea STUDIULUI REFERITOR LA INFRASTRUCTURA CLĂDIRILOR DIN
SISTEMUL PENITENCIAR

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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.
Denumire factor evaluare: 2. Experienţa experţilor
Descriere: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare / expertize / audituri, în care respectivii experţi au
îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 2.1.Expert principal pe termen lung - expert cheie - Se pot acorda maximum 30 de puncte. 2.2. Expert tehnic in
domeniile A1, B1, C, D, E, F și G - Se pot acorda maximum 25 de puncte. 2.3. Expert auditor energetic pentru cladiri - Se pot acorda
maximum 15 de puncte. 2.4. Expert economist/financiar - Se pot acorda maximum 15 de puncte. 2.5. Expert ingineria
mediului/protectia mediului - Se pot acorda maximum 15 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente experientei
expertilor, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.
Denumire factor evaluare: 3. Propunerea tehnica
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor
umane si a activitatilor.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 3.1 Abordarea propusa pentru implementarea contractului - Se pot acorda maximum 40 de puncte 3.2 Resursele
(umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati - Se pot acorda maximum 30 de puncte 3.3 Incadrarea in timp,
succesiunea si durata activitatilor propuse - Se pot acorda maximum 30 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente
propunerii tehnice, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 157763,06; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)
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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
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 Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
2 Lot nr. 2 format din urmatoarele unitati: 1. Penitenciarul Baia Mare; 2. Penitenciarul Bistrița; 3. Penitenciarul Gherla; 4. Penitenciarul
Oradea; 5. Penitenciarul Satu Mare; 6. Penitenciarul Spital Dej.

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71311300-4 Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 2La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 2

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea STUDIULUI REFERITOR LA INFRASTRUCTURA CLĂDIRILOR DIN
SISTEMUL PENITENCIAR

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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.
Denumire factor evaluare: 2. Experienţa experţilor
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Descriere: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare / expertize / audituri, în care respectivii experţi au
îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 2.1.Expert principal pe termen lung - expert cheie - Se pot acorda maximum 30 de puncte. 2.2. Expert tehnic in
domeniile A1, B1, C, D, E, F și G - Se pot acorda maximum 25 de puncte.2.3. Expert auditor energetic pentru cladiri - Se pot acorda
maximum 15 de puncte. 2.4. Expert economist/financiar - Se pot acorda maximum 15 de puncte. 2.5. Expert ingineria
mediului/protectia mediului - Se pot acorda maximum 15 de puncte.După adunarea tuturor punctajelor aferente experientei
expertilor, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.
Denumire factor evaluare: 3. Propunerea tehnica
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor
umane si a activitatilor.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 3.1 Abordarea propusa pentru implementarea contractului - Se pot acorda maximum 40 de puncte 3.2 Resursele
(umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati - Se pot acorda maximum 30 de puncte 3.3 Incadrarea in timp,
succesiunea si durata activitatilor propuse - Se pot acorda maximum 30 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente
propunerii tehnice, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 198748,41; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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
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 Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
3 Lot nr. 3 format din urmatoarele unitati: 1. Penitenciarul Arad; 2. Centrul Educativ Buziaș 3. Penitenciarul Timișoara.

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71311300-4 Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
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Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 3La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 3

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea STUDIULUI REFERITOR LA INFRASTRUCTURA CLĂDIRILOR DIN
SISTEMUL PENITENCIAR

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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.
Denumire factor evaluare: 2. Experienţa experţilor
Descriere: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare / expertize / audituri, în care respectivii experţi au
îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 2.1.Expert principal pe termen lung - expert cheie - Se pot acorda maximum 30 de puncte. 2.2. Expert tehnic in
domeniile A1, B1, C, D, E, F și G - Se pot acorda maximum 25 de puncte. 2.3. Expert auditor energetic pentru cladiri - Se pot acorda
maximum 15 de puncte. 2.4. Expert economist/financiar - Se pot acorda maximum 15 de puncte. 2.5. Expert ingineria
mediului/protectia mediului - Se pot acorda maximum 15 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente experientei
expertilor, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.
Denumire factor evaluare: 3. Propunerea tehnica
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor
umane si a activitatilor
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 3.1 Abordarea propusa pentru implementarea contractului - Se pot acorda maximum 40 de puncte 3.2 Resursele
(umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati - Se pot acorda maximum 30 de puncte 3.3 Incadrarea in timp,
succesiunea si durata activitatilor propuse - Se pot acorda maximum 30 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente
propunerii tehnice, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 130273,45; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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
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
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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 Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
4 Lot nr. 4 format din urmatoarele unitati: 1. Penitenciarul Craiova; 2. Centrul de Detenție Craiova; 3. Penitenciarul Drobeta Turnu
Severin 4. Penitenciarul Craiova Pelendava; 5. Penitenciarul Târgu Jiu.

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71311300-4 Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 4La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 4

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea STUDIULUI REFERITOR LA INFRASTRUCTURA CLĂDIRILOR DIN
SISTEMUL PENITENCIAR

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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.
Denumire factor evaluare: 2. Experienţa experţilor
Descriere: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare / expertize / audituri, în care respectivii experţi au
îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 2.1.Expert principal pe termen lung - expert cheie - Se pot acorda maximum 30 de puncte.2.2. Expert tehnic in
domeniile A1, B1, C, D, E, F și G - Se pot acorda maximum 25 de puncte.2.3. Expert auditor energetic pentru cladiri - Se pot acorda
maximum 15 de puncte. 2.4. Expert economist/financiar - Se pot acorda maximum 15 de puncte. 2.5. Expert ingineria
mediului/protectia mediului - Se pot acorda maximum 15 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente experientei
expertilor, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.
Denumire factor evaluare: 3. Propunerea tehnica
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor
umane si a activitatilor.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 3.1 Abordarea propusa pentru implementarea contractului - Se pot acorda maximum 40 de puncte 3.2 Resursele
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(umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati - Se pot acorda maximum 30 de puncte 3.3 Incadrarea in timp,
succesiunea si durata activitatilor propuse - Se pot acorda maximum 30 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente
propunerii tehnice, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 129301,09; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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
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 Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
5 Lot nr. 5 format din urmatoarele unitati: 1. Penitenciarul Găești; 2. Penitenciarul Giurgiu; 3. Penitenciarul Mărgineni; 4. Penitenciarul
Mioveni; 5. Penitenciarul Ploiești; 6. Penitenciarul de Femei Ploiești Târgșorul Nou; 7. Penitenciarul Spital Mioveni.

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71311300-4 Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 5La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 5

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea STUDIULUI REFERITOR LA INFRASTRUCTURA CLĂDIRILOR DIN
SISTEMUL PENITENCIAR
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II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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.
Denumire factor evaluare: 2. Experienţa experţilor
Descriere: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare / expertize / audituri, în care respectivii experţi au
îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 2.1.Expert principal pe termen lung - expert cheie - Se pot acorda maximum 30 de puncte. 2.2. Expert tehnic in
domeniile A1, B1, C, D, E, F și G - Se pot acorda maximum 25 de puncte. 2.3. Expert auditor energetic pentru cladiri - Se pot acorda
maximum 15 de puncte. 2.4. Expert economist/financiar - Se pot acorda maximum 15 de puncte. 2.5. Expert ingineria
mediului/protectia mediului - Se pot acorda maximum 15 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente experientei
expertilor, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.
Denumire factor evaluare: 3. Propunerea tehnica
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor
umane si a activitatilor.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 3.1 Abordarea propusa pentru implementarea contractului - Se pot acorda maximum 40 de puncte 3.2 Resursele
(umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati - Se pot acorda maximum 30 de puncte 3.3 Incadrarea in timp,
succesiunea si durata activitatilor propuse - Se pot acorda maximum 30 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente
propunerii tehnice, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 210081,37; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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
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 Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
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PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
6 Lot nr. 6 format din urmatoarele unitati penitenciare: 1. Penitenciarul București Rahova; 2. Penitenciarul București Jilava; 3.
Penitenciarul Spital București Jilava; 4. Penitenciarul Spital București Rahova.

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71311300-4 Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 6La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 6

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea STUDIULUI REFERITOR LA INFRASTRUCTURA CLĂDIRILOR DIN
SISTEMUL PENITENCIAR

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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.
Denumire factor evaluare: 2. Experienţa experţilor
Descriere: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare / expertize / audituri, în care respectivii experţi au
îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 2.1.Expert principal pe termen lung - expert cheie - Se pot acorda maximum 30 de puncte. 2.2. Expert tehnic in
domeniile A1, B1, C, D, E, F și G - Se pot acorda maximum 25 de puncte. 2.3. Expert auditor energetic pentru cladiri - Se pot acorda
maximum 15 de puncte. 2.4. Expert economist/financiar - Se pot acorda maximum 15 de puncte. 2.5. Expert ingineria
mediului/protectia mediului - Se pot acorda maximum 15 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente experientei
expertilor, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.
Denumire factor evaluare: 3. Propunerea tehnica
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor
umane si a activitatilor.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 3.1 Abordarea propusa pentru implementarea contractului - Se pot acorda maximum 40 de puncte 3.2 Resursele
(umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati - Se pot acorda maximum 30 de puncte 3.3 Incadrarea in timp,
succesiunea si durata activitatilor propuse - Se pot acorda maximum 30 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente
propunerii tehnice, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 193065,21; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Anunt publicat: [CN1012698/02.07.2019]
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Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
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 Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
7 Lot nr. 7 format din urmatoarele unitati :1. Penitenciarul Brăila; 2. Centrul de Detenție Brăila-Tichilești 3. Penitenciarul Galați; 4.
Penitenciarul Focșani 5. Penitenciarul Constanța Poarta Albă; 6. Penitenciarul Tulcea; 7. Penitenciarul Spital Constanța Poarta Albă; 8.
Penitenciarul Slobozia.

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71311300-4 Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 7La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 7

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea STUDIULUI REFERITOR LA INFRASTRUCTURA CLĂDIRILOR DIN
SISTEMUL PENITENCIAR

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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.
Denumire factor evaluare: 2. Experienţa experţilor
Descriere: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare / expertize / audituri, în care respectivii experţi au
îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
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Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 2.1.Expert principal pe termen lung - expert cheie - Se pot acorda maximum 30 de puncte. 2.2. Expert tehnic in
domeniile A1, B1, C, D, E, F și G - Se pot acorda maximum 25 de puncte. 2.3. Expert auditor energetic pentru cladiri - Se pot acorda
maximum 15 de puncte. 2.4. Expert economist/financiar - Se pot acorda maximum 15 de puncte. 2.5. Expert ingineria
mediului/protectia mediului - Se pot acorda maximum 15 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente experientei
expertilor, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.
Denumire factor evaluare: 3. Propunerea tehnica
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor
umane si a activitatilor.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 3.1 Abordarea propusa pentru implementarea contractului - Se pot acorda maximum 40 de puncte 3.2 Resursele
(umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati - Se pot acorda maximum 30 de puncte 3.3 Incadrarea in timp,
succesiunea si durata activitatilor propuse - Se pot acorda maximum 30 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente
propunerii tehnice, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 218721,07; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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
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 Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
8 Lot nr. 8 format din urmatoarele unitati: 1. Penitenciarul Aiud; 2. Penitenciarul Miercurea Ciuc; 3. Penitenciarul Codlea; 4.
Penitenciarul Târgu Mureș.

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71311300-4 Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: Anunt publicat: [CN1012698/02.07.2019]
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 8La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 8

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea STUDIULUI REFERITOR LA INFRASTRUCTURA CLĂDIRILOR DIN
SISTEMUL PENITENCIAR

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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.
Denumire factor evaluare: 2. Experienţa experţilor
Descriere: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare / expertize / audituri, în care respectivii experţi au
îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 2.1.Expert principal pe termen lung - expert cheie - Se pot acorda maximum 30 de puncte. 2.2. Expert tehnic in
domeniile A1, B1, C, D, E, F și G - Se pot acorda maximum 25 de puncte. 2.3. Expert auditor energetic pentru cladiri - Se pot acorda
maximum 15 de puncte. 2.4. Expert economist/financiar - Se pot acorda maximum 15 de puncte. 2.5. Expert ingineria
mediului/protectia mediului - Se pot acorda maximum 15 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente experientei
expertilor, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.
Denumire factor evaluare: 3. Propunerea tehnica
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor
umane si a activitatilor.
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: 3.1 Abordarea propusa pentru implementarea contractului - Se pot acorda maximum 40 de puncte 3.2 Resursele
(umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati - Se pot acorda maximum 30 de puncte 3.3 Incadrarea in timp,
succesiunea si durata activitatilor propuse - Se pot acorda maximum 30 de puncte. După adunarea tuturor punctajelor aferente
propunerii tehnice, se va aplica ponderea de 30%, rezultand un punctaj maxim ponderat de 30 de puncte.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 121046,34; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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
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
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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 Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

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:
Ofertanții si, dacă este cazul, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și
167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, persoanele cu funcţii de decizie în cadrul
autorităţii contractante sunt următoarele: Cristian Pleșa - Director general, Cătălin Florin Niță - Director Direcția Juridică, Gabriela
Grosu - Director Direcția Economico-Administrativă, Aurelian Oprea - Director adjunct Direcția Economico-Administrativă, Costin
Cotoranu - Șef serviciu Financiar - Contabilitate, Gabriela Ivan - responsabil viza CFPP, Radu Genes - ofițer achiziții publice.

Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 și conform Notificării
ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08.04.2019 de către ofertanți
si, daca este cazul, terți susținători și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor.
Totodată, in vederea respectarii art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu
modificările și completările ulterioare, se va atasa DUAE semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită
ofertantului clasat pe primul loc, iar acesta are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
- cazier judiciar pentru ofertant și pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă
din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
- certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, etc., din care să
rezulte lipsa datoriilor restante la data prezentării acestora;
- documente prin care se demostrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 (dacă este cazul);
- declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu privire la persoanele cu funcții de
decizie menționate în fișa de date a achiziției.
Pentru ofertanții străini se acceptă orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care acesta este stabilit, cum
ar fi declarații pe proprie răspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritățile competente
din țara respectivă, însoţit de traducere autorizată în limba română.
NOTĂ: Documentele justificative 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 şi de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susţinute de terţ/i documentele
se vor prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/i.
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Cerința:
Ofertanții și, dacă este cazul, terții susținători și subcontractanții trebuie să dovedească forma de înregistrare în condițiile legii, în
țara de rezidență, din care să rezulte că sunt legal constituiți, că sunt în funcțiune și că au capacitatea de a realiza activitățile care fac
obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 și conform Notificării
ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08.04.2019 de către ofertanți
si, daca este cazul, terți susținători și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor.
Totodată, in vederea respectarii art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu
modificările și completările ulterioare, se va atasa DUAE semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită
ofertantului clasat pe primul loc, iar acesta are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
- pentru operator economic român: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie să rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din certificatul constatator emis
de ONRC;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezintă ofertantul în relaţia cu terţii.
Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentării.
Notă: Se permite dovedirea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale şi prin prezentarea certificatului constatator emis de
către ONRC în formă electronică, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporată, ataşată sau logic asociată
semnătura electronică extinsă.
- pentru operator economic străin: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse în limba română de către un traducător
autorizat, reale/actuale la data prezentării, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană fizică/juridică sau de
înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional şi în care să se menţioneze persoanele care reprezintă
entitatea în relaţiile cu terţii, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. De asemenea,
documentele prezentate trebuie să dovedească faptul că obiectul său de activitate include activităţi de tipul celor care fac obiectul
achiziţiei publice şi să conţină informaţii cu privire la starea ofertantului.
NOTĂ: În cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie să prezinte documentele justificative solicitate conform
celor de mai sus din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
pentru partea din contract pe care o realizează.

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: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

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: -
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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: 16.08.2019 15:00

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: 16.11.2019
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.08.2019; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
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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
-

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) 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:
În conformitate cu Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

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

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2019
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