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Reabilitare/Modernizare clădire școală clasele I-IV,
Poiana-Șcheii, comuna Șcheia, Jud. Iași
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
Comuna Scheia (Consiliul local Scheia)
Cod de identificare fiscala: 4540330; Adresa: Strada: Principala, nr. 40; Localitatea: Scheia; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 707475;
Tara: Romania; Persoana de contact: DANUT ABABEI; Telefon: +40 232229020; Fax: +40 232229020; E-mail: primaria.scheia@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) www.scheia.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Reabilitare/Modernizare clădire școală clasele I-IV, Poiana-Șcheii, comuna Șcheia, Jud. Iași
Numar referinta: 4540330/4/2019

II.1.2) Cod CPV principal
45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Proiectare si executare

II.1.4) Descrierea succinta
Servicii de proiectare si Execuţie de lucrări pentru obiectivul „Reabilitare/Modernizare cladire scoala clasele I-IV, PoianaScheii, comuna Scheia, jud. Iasi”, in conformitate cu caietele de sarcini si proiectul tehnic.
Valoarea estimata este de 1.060.600,00 lei fara TVA si este compusa dupa cum urmeaza:
1. Servicii de proiectare - Faza proiect tehnic, Detalii de executie si Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie - 13.500,00 lei fara TVA;
2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 5.500,00 lei;
3. Executie de lucrari - 868.000,00 lei fara TVA, defalcat dupa cum urmeaza:
Cap. 1 (1.2. + 1.3.) - 0 lei;
Cap. 2 - 100.000,00 lei;
Cap. 4 - 4.1. – 873.600,00 lei;
- 4.2. - 0,00 lei;
- 4.3. - 50.000,00 lei;
Cap. 5.1 (5.1.1.) - 18.000,00 lei
Cap. 6 - 0 lei;
Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în
bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în
condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile aduse de Ordonanta de Urgenta nr.45
din 24 mai 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice.
Valoarea estimata a acestei investitii este de 1.060.600,00 lei fara TVA, ceea ce presupune achizitia acestor lucrari prin
procedura de achizitie Procedura Simplificata, conform alin (2) al art. 7 din Legea 98/2016.
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Durata de proiectare a lucrărilor este de 2 luni.
Durata maximă de elaborare a serviciilor de proiectare, inclusiv obținerea autorizațiilor de construire este de 2 luni de la data
emiterii Ordinului de incepere a serviciilor de proiectare.
Durata de executie a lucrarilor este de 5 luni calendaristice consecutive.
Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritaea contractanta va raspunde la
solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1060600; 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: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:
Sat Poiana Șcheiii, Com. Șcheia, Jud. IasiSat Poiana Șcheiii, Com. Șcheia, Jud. Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de proiectare si Execuţie de lucrări pentru obiectivul „Reabilitare/Modernizare cladire scoala clasele I-IV, Poiana-Scheii,
comuna Scheia, jud. Iasi”, in conformitate cu caietele de sarcini si proiectul tehnic.
Valoarea estimata este de 1.060.600,00 lei fara TVA si este compusa dupa cum urmeaza:
1. Servicii de proiectare - Faza proiect tehnic, Detalii de executie si Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie - 13.500,00 lei fara TVA;
2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 5.500,00 lei;
3. Executie de lucrari - 868.000,00 lei fara TVA, defalcat dupa cum urmeaza:
Cap. 1 (1.2. + 1.3.) - 0 lei;
Cap. 2 - 100.000,00 lei;
Cap. 4 - 4.1. – 873.600,00 lei;
- 4.2. - 0,00 lei;
- 4.3. - 50.000,00 lei;
Cap. 5.1 (5.1.1.) - 18.000,00 lei
Cap. 6 - 0 lei;
Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în
bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în
condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile aduse de Ordonanta de Urgenta nr.45
din 24 mai 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice.
Valoarea estimata a acestei investitii este de 1.060.600,00 lei fara TVA, ceea ce presupune achizitia acestor lucrari prin
procedura de achizitie Procedura Simplificata, conform alin (2) al art. 7 din Legea 98/2016.
Durata de proiectare a lucrărilor este de 2 luni.
Durata maximă de elaborare a serviciilor de proiectare, inclusiv obținerea autorizațiilor de construire este de 2 luni de la data
emiterii Ordinului de incepere a serviciilor de proiectare.
Durata de executie a lucrarilor este de 5 luni calendaristice cons

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

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

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:
1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.59-60, 164, 165, 167 din
Legea nr.98/2016
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt urmatoarele:
Danut Ababei, primar; Virgil Bors - viceprimar; Violeta Mititelu - contabil; Catalin Prisacaru - secretar; Ionut Sebastian Sidor - avocat;
Sorina Ilascu - responsabil achizitii, Afloarei Valerica – responsabil viza CFP.
Consilieri locali: Ailenei Costel, Bîrlădeanu Vasile, Luca Viorel – Marian, Canțur Anisoara, Dulcianu Mihai, Dulceanu Valerică,
Grigoraș Ioan, Frunză Petrică, Nastasiu Costel, Raveica Mihai,Apetrei Nicoleta, Tuiu Sonel Ciprian, Afloarei Valerica – responsabil viza
CFP.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor anterior mentionate:
- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și
subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente vor fi:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentării;
• cazierul judiciar al operatorului economic și 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 în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2) )( cu modificarile aduse de Ordonanta de Urgenta nr. 45 din 24 mai 2018), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016
privind achizițiile publice;
• alte documente edificatoare, după caz
Încadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.164, art.165 si art. 167 atrage excluderea ofertantului/ asociatului
din procedura pentru atribuirea contractului.
În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor
solicitate sau acestea nu vizează toate situațiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art.167 se accepta prezentarea unei declarații pe
proprie răspundere sau după caz, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a
unei asociații profesionale care are compentențe în acest sens.
În cazul ofertanților persoanelor juridice/ fizice străine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, în copie
conform cu originalul, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

2. Se va prezenta declaratia de neincadrare in prevederile art. 59, 60 din Legea 98/2016 odata cu DUAE de catre toti participantii la
procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) -Formular A (Sectiunea Formulare).
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor anterior mentionate:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta
modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestuia odata cu DUAE,constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale
informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/ candidatului, cat si ale subcontractantului/ tertului sustinator.
1. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare, iar in domeniul de ativitate al acestora sa se
regaseasca corespondentul CAEN aferent obiectului contractului, în condițiile legii din țara de rezidență, 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, conform art. 173 ali. (1) din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
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- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. . În
cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE. Nedepunerea DUAE odata cu oferta(inclusiv pentru asociat/tert
sustinator/subcontractant)atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate in SEAP,
semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Aceste documente pot fi: certificat constatator emis de ONRC, in raza caruia este situat
sediul ofertantului, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență. Informatiile cuprinse in acest
document vor fi reale/ actuale la data prezentarii acestuia.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC (conform art.
15 din Legea 359/2004).
Prezentarea oricaror documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Nota:
1. Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii, sa aiba dreptul de a desfasura
activitatea aferenta obiectul contractului, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.
2. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana
juridica/fizica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata in limba romana).
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate in SEAP,
semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular pentru partea de contract pe care o realizeaza.

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

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Se va prezenta o lista a principalelor lucrari de reabilitare / modernizare constructii realizate in ultimii 5 ani de la data limita de
depunere a ofertelor, stabilita prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertei (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de
eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial), din care sa reiasa ca ofertantul a
executat lucrari similare în valoare cumulată de minim 1.040.000 lei, fără T.V.A.
Prin lucrări similare se înțelege:- lucrări de construire/reabilitare/modernizare/extindere clădiri cuprinse cel puțin în categoria de
importanță C, conform prevederilor HG nr. 766/1997,actualizată.
În cazul asocierii condiția se a îndeplini în mod cumulativ.
Pentru conversia in RON, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.

Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
- - se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de
experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, în SEAP, cu semnatura electronica, la
solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor:
- contract de executie de lucrari copie/ proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor in copie/ recomandare beneficiar copie /
alte documente relevante.
Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, valoarea, cantitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul
executarii lucrarilor. În cazul în care contractele invocate ca experienta similara contin clauze de confidentialitate, care împiedica
prezentarea acestuia în integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract si anexele acestuia care contin
referintele privind: partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului si valorile precum si
semnaturile/stampila partilor. Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective însotite de traducerea autorizata a
acestora în limba româna.
Pentru calculul pretului contractului exprimat în alta moneda decât Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala
a României pentru anii în care au fost încheiate contractele respective.
În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea cerintei se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță
parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
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trecut, corespunzător susținerii acordate.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si sustinerea tertului (Formular 4) (impreuna cu documente anexe la angajament,
transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea
acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament/angajamente vor fi prezentate la solicitarea
AC doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în
vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire
respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la
dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).
Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor
răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților
susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin
angajament.
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Prezentarea Listei cuprinzand servicii de proiectare (la oricare dintre fazele acesteia) aferente lucrarilor de reabilitare/modernizare
cladiri in ultimii 3 ani de la data limita stabilita prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertei (modul de calcul al perioadei nu
va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial), din care sa reiasa ca
ofertantul a prestat servicii similare in valoare cumulata de cel putin egala cu 13.000,00 lei, la nivelul unuia sau maxim trei contracte.
Pentru conversia in RON, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicata de BNR. - Se va completa si se va
depune:
- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de
experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, în SEAP,
semnate electronic, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
- contract de prestari servicii copie/ proces verbal de receptie/predare-primire in copie/ recomandare beneficiar care sa contina
informatiile din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale copie / fisa de experienta
similara / alte documente relevante.
Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul prestarii
serviciilor. În cazul în care contractele invocate ca experienta similara contin clauze de confidentialitate, care împiedica prezentarea
acestuia în integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract si anexele acestuia care contin referintele privind:
partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului si valorile precum si semnaturile/stampila partilor.
Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
Pentru conversia in RON, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.
3.) Proportia de subcontractare
In situatia in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligaţia de
a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze, datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi,
partea sau partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/ partile respective,
precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.
Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165,si 167 din Legea 98/2016,
AC va solicita, o singura data, ca op. Ec. Sa inlocuiasca subcontractantul fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului
tratamentului egal. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in
oferta fara acceptul AC, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare
initiale (art. 174. Din Legea 98/2016)

In cazul in care operatorii economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica
si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor mombrilor grupului, In acest caz, acestia trebuie sa
raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
Ac va solicita ca asocierea sa fie autentificata la un notar numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Modalitate de îndeplinire:
Operatorul economic va face dovada indeplinirii cerintelor prin prezentarea urmatoarelor informatii si documente:
Va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor;
Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autorității
contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va
prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător
de către fiecare dintre aceștia.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare (Formular 5) incheiat intre operatorul economic si
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subcontractant. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC doar de
ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se completeaza DUAE conform prevederilor art. 193, alin (1) din Legea nr. 98/2016 Asociatii nu trebuie sa se afle în situatiile
prevazute de art 164 din Legea 98/2016, art. 165 din Legea nr. 98/2016 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 din, sub sanctiunea
excluderii din procedura de atribuire.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere (Formular 3) incheiat intre membrii asocierii si va contine cel putin
informatii referitoare la partea din lucrare pe care o va executa fiecare, desemnarea liderului asocierii, raspunderea solidara,
modalitatea de plata. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate in SEAP, semnate
electronic, la solicitarea AC doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

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

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 05.07.2019 15:00

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: 05.11.2019
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2019; 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
-

VI.4) Proceduri de contestare
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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: -

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

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2019
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