
Iluminat festiv în municipiul Oradea 2022-2023
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
SOCIETATEA AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO24734055; Adresa: Strada: Primăriei, nr. 3; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal: 410209;
Tara: Romania; Persoana de contact: TEODORA ALINA SILAGHI; Telefon: +40 359889389; Fax: +40 259408863; E-mail: contact@adlo.ro;
Adresa internet: (URL) www.adlo.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/100153669
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
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Afaceri economice si financiare

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Iluminat festiv în municipiul Oradea 2022-2023
Numar referinta: RO24734055-F1/2022

 
II.1.2) Cod CPV principal
39298500-2 Ornamente (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Inchiriere

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea prin închiriere, montarea, demontarea, alimentarea, deconectarea la/ de la
energia electrică, menținerea în stare de funcționare, cât și transportul instalațiilor de iluminat festiv în mun. Oradea, la locațiile
stabilite și pe toată perioada contractuală a Iluminatul festiv, respectiv al sărbătorilor de iarnă 2022-2023.
 
Scopul iluminatului festiv este de  crea magia sărbătorilor, printr-o poveste de iarnă cu o varietate de jocuri de lumini, în 20 de
locații, detaliate astfel:
-   sensuri giratorii spre: Satu Mare, Calea Aradului, Deva, Cluj-Napoca – 4 locații;
-   Pod CFR și rutier centură, ieșire spre Borș – 1 locație;
-   Zona perimetral centrală: Piața Unirii, str. Vasile Alecsandri, Parc 1 Decembrie, Piața Ferdinand, zona pietonală Republicii, zona
pietonală Libertății și str. Grigorescu, Pasajul Vulturul Negru, str. Aurel Lazăr, parc Libertății, Podul Intelectualilor, Podul Dacia, Podul
Sfântul Ladislau, Podul Centenarului, str. Independenței (din P-ța Emanuil Gojdu în Piața Unirii) și Primăria Oradea -  15 locații.
Beneficiarii direcți al contractării acestei proceduri de achiziție publice sunt atât localnicii, cât și turiștii.
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Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura
cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in
mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de
clarificari vor fi transmise in format editabil.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1008403,36; 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: 39298500-2 Ornamente (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 51110000-6 Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare: 
20 de locații din mun. Oradea20 de locații din mun. Oradea

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Iluminatul festiv al municipiului Oradea 2022- 2023 se va realiza conform cerințelor tehnice stabilite prin caietul de sarcini, în 20 de
locații, detaliate astfel:
-   sensuri giratorii spre: Satu Mare, Calea Aradului, Deva, Cluj-Napoca – 4 locații;
-   Pod CFR și rutier centură, ieșire spre Borș – 1 locație;
-   Zona perimetral centrală: Piața Unirii, str. Vasile Alecsandri, Parc 1 Decembrie, Piața Ferdinand, zona pietonală Republicii, zona
pietonală Libertății și str. Grigorescu, Pasajul Vulturul Negru, str. Aurel Lazăr, parc Libertății, Podul Intelectualilor, Podul Dacia, Podul
Sfântul Ladislau, Podul Centenarului, str. Independenței (din P-ța Emanuil Gojdu în Piața Unirii) și Primăria Oradea -  15 locații.
 
Toate produsele luminoase utilizate în iluminatul festiv vor fi instalații de exterior echipate cu sursă de lumină de tip LED, astfel încât
să asigure un consum mic de energie electrică și durată mare de viață.
Produsele,  care prezintă risc la atingere vor fi  protejate prin siguranțe automate cu diferențial,   corect dimensionate pentru
eliminarea riscului de electrocutare.
Ofertanții  vor prezenta propriile produse, cu respectarea specificațiilor tehnice stabilite prin caietul de sarcini.
Ofertanții  vor  prezenta în mod obligatoriu simulări cu produsele proprii ofertate în locatiile stabilite, prin caiet de sarcini. Din poze
trebuie să reiasă că, ofertantul/ofertanții a/au înțeles pe deplin și respectă, tema pe care autoritatea contractantă dorește să o
implementeze în fiecare locație pentru iluminatul festiv.
 
Ofertanții au posibilitatea de a vizita amplasamentul, pentru a evalua pe proprie răspundere, cheltuială și risc, elementele necesare
pentru pregătirea ofertei. Vizitarea amplasamentului se va face cel tarziu în a 23-a zi,  (pentru a permite ofertanțiilor ce au vizitat
amplasamentul/le, încadrarea în termenul stabilit pentru solicitările de clarificări/informații suplimentare) înainte de termenul limită
de depunere a ofertelor pe baza unei cereri scrise, care se va transmite pe e-mail: contact@adlo.ro. Vizitarea amplasamentelor va fi
concretizează prin încheierea unui proces verbal între reprezentantul desemnat al beneficiarului și posibilul ofertant.
 
Durata de implementare a contractului este de maxim 90 de zile, de la data emiterii ordinului de începere, de către achizitor.
 
Termenele de  îndeplinire de către furnizor a  activităților principale, sunt detaliate astfel:
-  în termen de maxim 15 zile,  de la  data emiterii  ordinului  de lucru privind montarea:  va livra,  monta,  alimenta cu energie
electrică/conecta (prin racordarea la rețeaua de iluminat public existent) și pune în funcțiune, instalațiile de iluminat festiv, în toate
locațiile stabilite, cu respectarea cerințelor specificate prin caietul de sarcini.
- în termen de 15 zile, de la emiterea ordinului de lucru privind  demontare, furnizorul va realiza: deconectarea de la alimentarea cu
energie electrică/rețeaua de iluminat public și demontarea instalațiilor de iluminat festiv, din toate locațiile stabilite în caietul de
sarcini.
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Furnizorul se va asigura, ca în urma demontării și deconectării instalațiilor de iluminat festiv, de la rețeaua de iluminat public, toate
locațiile vor reveni la starea inițială, dinaintea montării elementelor de iluminat festiv.
!!!Pe toată perioada contractuală, furnizorul va asigura buna funcționare a iluminatului festiv, în toate locațiile specificate.
 
Montarea, cablarea, deconectarea, demontarea, respectiv toate operațiunile prevăzute în caietul de sarcini,  se vor realiza cu
respectarea prevederilor standardelor și normativelor din domeniul energiei electrice, a prescripțiilor ANRE și a documentelor cu
caracter legislativ în vigoare.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Depășirea înălțimii bradului din Piata Unirii - P(b)
Pondere: 10%

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 90
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
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: 
Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1
din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor
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conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele :
1. Formular Declaratie conflict de interese
2.Certificate privind plata impozitelor, taxelor și a contribuţiilor la bugetul general consolidat și la bugetul local, valabile la momentul
depunerii acestora.
Note: a) În conformitate cu prevederile art.165 alin.(3) din Legea nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul
economic prezintă pentru sediul principal documente, din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art.165 alin.(1), iar pentru sediile
secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau
contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.
          b) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte
obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate, ori prin alte modalităţi de stingere
a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz,
a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor, în conformitate cu prevederile art.165 alin.(2) din
Legea nr. 98/2016.
3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,
4.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau
a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de
ONRC / actul constitutiv
5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.
7. Orice alte documente edificatoare.
 
Persoanele cu functii de decizie sunt urmatoarele:
Silaghi Teodora Alina – Director General
Mal Florin – Președinte CA
Bara Ciprian – Membru CA
Ghiuca Liana Mia – Membru CA
Iepure Florin – Membru CA
Chiș Cristian – Membru CA
Anton Marcel    - preşedinte cu drept de vot 
Mich Claudiu    - membru
Marcu Roxana  - membru
Mihiț Andreea    - membru
Chiru Ana Maria      - membru
 Hebriștean Sebastian - membru rezervă      
 Kovacs Laszlo   – membru rezervă      
 Pantea Oliver   – membru rezervă   
 
Nota: a) Documentele din această secțiune vor fi prezentate de către fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici
(operator economic ofertant/asociat/terți susținători/subcontractanți propuși);
b) Persoanele juridice străine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilității – eliberate de autorități din țara
de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care să dovedească că si-au îndeplinit obligațiile de plată
a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local în conformitate cu cerințele entității
contractante. Documentele emise în alta limbă decât limba română trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.
c) În cazul în care țara de origine sau în țara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu
vizează toate situațiile atunci se acceptă o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare
sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Atenționări speciale:
1. Nedepunerea odată cu oferta a DUAE atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
2. În cazul subcontractării, ofertanții vor menționa obligatoriu, în acordul de subcontractare, partea subcontractată (valoric și
procentual).
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și
faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire prin prin bifarea sectiunii de indicatie
globala.
 
Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) referitoare la capacitatea
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de exercitare a activității profesionale și pe care Operatorul Economic le poate propune Autorității Contractante includ, fără a se
limita la:
i.  certificate eliberate de registrul  profesional sau de registrul  comerțului  sau documente echivalente eliberate de autorități
competente din țara în care Operatorul Economic este stabilit;
ii. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, în conformitate cu legislația tarii in care este stabilit.
 
Documentele justificative urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, transmisă ca urmare a
finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul
(Operator Economic individual sau Asocierea de operatori economici) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerinței prin
prezentarea de documente care să:
i. probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica/rubricile solicitate;
ii. să demonstreze că:
 a. Operatorul Economic este legal constituit în țara sa de origine și  nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii,
 b. desfășoară în mod licit pe piață activitatea sa profesională, respectiv:
      i. există corespondență între obiectul Contractului și activitatea economică înscrisă în documentul de constituire al Operatorului
Economic sub formă de cod CAEN (Clasificarea statistică a activităților economice în
         Comunitatea Europeană sau echivalent) pentru Operatorul/Operatorii Economici ofertanți;
     ii. există corespondență între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în procedură și activitatea economică înscrisă în
documentul de constituire al acestuia sub formă de cod CAEN (Clasificarea statistică a
          activităților economice în Comunitatea Europeană sau echivalent) pentru Subcontractant.
     iii.  Corespondenta se determina prin raportarea cel puțin la secțiunea din economia națională, determinată pe principiul
omogenității la nivel de Clasificare a activităților din economia națională, cu luarea în considerare a naturii produselor furnizate.
 
Pentru persoanele juridice române: documentele se prezinta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si
vor fi însotite de traducere autorizata.
Informatiile din acest document trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
 
Pentru persoanele juridice române
Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul
Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN  aferente acestora, obiectul contractului
trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
 
Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prez. de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de
vedere  profesional,  conforme  legii  tarii  de  rezidenta  a  operatorului  economic.  (se  va  verifica  prin  accesarea
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic în curs.

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

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Experienta similara  in “Furnizare de produse”
Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca :
- a furnizat în ultimii 3 ani, în mod corespunzător, produse similare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului, cu o valoare
totala fără TVA mai mare sau cel putin egala cu: 700.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multor contracte.  
Pentru scopul prezentei proceduri:
1. Perioada de referință - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul
de participare  (publicat  la  inițierea  procedurii)  ca  fiind termenul  limită  de  depunere  a  Ofertei.  In  cazul  in  care  autoritatea
contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp
aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului
de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.
2. Prin produse similare autoritatea contractantă înțelege:
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Furnizarea de produse/echipamente pentru iluminat festiv/ornamental, destinate unui scop identic sau similar cu cele solicitate prin
caietul de sarcini, produse care pot fi incadrate in categoria produselor iluminatului festiv.
3. Prin Furnizarea de produse – se înțelege furnizarea de produse închiriate sau furnizarea de produse vândute.  
 
Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile documentatiei de atribuire - Instructiuni pentru ofertanti , Sectiunea 11.
MENTIUNI PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA INSTRUCȚIUNI PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ - Se va prezenta DUAE in conformitate
cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE
urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea
limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie.
Efectuarea furnizarilor similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o
autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte:
   Furnizarea de produse similare
   valori – in lei fara tva
   perioada furnizarii
   beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
 
Nota 1:   Certificarile  vor fi  emise sau contrasemnate de beneficiar  (autoritate contractanta sau client  privat)  care probeaza
indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Intra  in  categoria  documentelor  reprezentand  certificari  de  buna  furnizare  urmatoarele:  procese  verbale  de  receptie  sau
recomandari sau documente constatatoare sau alte documente similare  in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de
beneficiar si  furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.
Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile documentatiei de atribuire - Instructiuni pentru ofertanti , Sectiunea 11.
MENTIUNI PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA INSTRUCȚIUNI PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ
 
 
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare referitoare la experiența profesională relevantă, Ofertantul are dreptul
de a invoca sprijinul unui Terț Susținător, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și Terțul
Susținător ale cărei capacități le utilizează, conform prevederilor art. 182 și următoarele din Legea nr. 98/2016.
Ofertantul va consulta Partea a II-a din DUAE: "Informații referitoare la operatorul economic, secțiunea C: Informații privind utilizarea
capacităților altor entități" pentru furnizarea informațiilor solicitate în formularul DUAE (răspuns). Prevederile prezentei sectiuni se
completeaza cu prevederile documentatiei de atribuire - Instructiuni pentru ofertanti , Sectiunea 14. INSTRUCTIUNI PRIVIND TERTII
SUSTINATORI.
2.) Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Declarație cu privire la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice la dispoziția operatorului economic, pe care acesta se angajează
să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului (autospeciale tip PRB, autoutilitare cu greutate maximă admisă până în 3.5 tone,
autoutilitare cu greutate maximă admisă peste 3.5 tone).
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza
indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE,
operatorii economici se vor putea limita la a indica global că, indeplinesc cerintele de calificare/selectie. - Ofertantul va trebui să
facă dovada că, dispune de următoarele utilajele necesare, implementării contractului, aflate in dotare proprie, prin contracte sau
acorduri de închiriere, orice angajament ferm, astfel:
-  autospeciale tip PRB (Platforma Ridicătoare cu Braț), necesare pentru montarea/demontarea produselor de iluminat festiv;
- autoutilitare cu greutate maximă admisă până în 3.5 tone, necesare pentru transportul produselor la și de la locul de montare a
fiecărui produs;
- autoutilitare cu greutate maximă admisă peste 3.5 tone, necesare pentru transportul produselor la și de la locul de montare a
fiecărui produs.
Aceste  documente  justificative  pot  fi:  cărțile  de  identitate  ale  utilajelor/  autovehiculelor,  pe  care  le  detine  operatorul
economic/ofertantul sau contractele de închiriere sau orice angajament ferm  (după caz).  Aceste documente, care probeaza
indeplinirea celor asumate in DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
3.) Proportia de subcontractare
1.   În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include:
-    informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată
-    va avea anexat acordul de subcontractare.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate
informaţiile prevazute la art. 193 lit a, b din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor
pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare
subcontractant in parte ca :
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-   nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 60, 164, 165 şi 167; si ca 
-   îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;
Subcontractanţii pe a căror capacităţi NU se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate
informaţiile prevazute la art 193 lit a din Legea 98/2016.
Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca :
-   nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 60, 164, 165 şi 167;
2.    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 in conformitate cu art 71 alin 2 din Directiva 24/2016 si cu art
55 din Legea 98/2016 dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei..
3.   Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale
ofertantului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de
depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele.
4.   Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii  de excludere prevazute la art.  164, 165 si 167 în legatura cu
subcontractantii propusi.
5.   În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea
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.
Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile documentatiei de atribuire - Instructiuni pentru ofertanti , Sectiunea 13.
INSTRUCȚIUNI  PRIVIND SUBCONTRACTAREA -  Se  va  prezenta  DUAE  pentru  fiecare  subcontractant  precum si  acordul  de
subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi
prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.

 
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

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1045872/10.08.2022] Pagina 7
Generat la: 11.08.2022 08:26



 
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: 14.09.2022 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: 14.02.2023
Durata in luni: 5

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.09.2022; 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
              1. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea  standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
2.  În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere
punctajul obţinut la factorii  de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine,
autoritatea contractantă va solicita prin SEAP depunerea de noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu
propunerea financiară cea mai mica. Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în
temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat
informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au
divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.
3. Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si
autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură.
În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio
răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a
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ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria
lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații
false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a
dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

 
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: 
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. 1, lit.a) din  Legea 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
08.08.2022
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