
Achizitie si livrare mese din PVC extrudat de inalta
densitate pentru dotarea  Pietei  Centrale Craiova

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: 28001235; Adresa: Strada: Calea Bucureşti, nr. 51; Localitatea: Craiova; Cod NUTS: RO411 Dolj; Cod postal:
200473;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Roberta  Nicoleta  Florica;  Telefon:  +40  251410696;  Fax:  +40  251410696;  E-mail:
achizitii1@pietecraiova.ro; Adresa internet: (URL) www.pietecraiova.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
Alta activitate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achizitie si livrare mese din PVC extrudat de inalta densitate pentru dotarea  Pietei  Centrale Craiova
Numar referinta: 28001235/2020 /PAAP1022412

 
II.1.2) Cod CPV principal
39121200-8 Mese (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului  reprezinta achizitia unui numar de 710 mese de culoare verde cu dimensiuni de 1000 mm x 1000 mm
x 850 pentru dotarea Pietei Centrale ,cu respectarea cerintelor specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. .Acestea
vor fi confectionate din PVC extrudat de inalta densitate .Produsele sunt necesare asigurării bunelor condiții de funcționare a  Pietei
Centrale din cadrul  SC Piete si Targuri Craiova SRL in vederea asigurarii unui climat favorabil desfasurarii activitati de comert, in
Piata Centrala din Craiova, atat pentru comercianti, cat si pentru cumparatori.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari
inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor,  va fi  de :  10 zile conform art .160-161 din Legea nr.  98/2016.
Autoritatea contractantă va răspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - 4 zile.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 418900; 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
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Cod CPV principal: 39121200-8 Mese (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare: 
Piata Centrala,Str. Calea Bucuresti , nr.51,Craiova ,DoljPiata Centrala,Str. Calea Bucuresti , nr.51,Craiova ,Dolj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caietului de sarcini este necesara achizitionarea a 710 mese pentru dotarea  Pietei Centrale .
Dimensiuni masa: L = 1000mm x l = 1000mm x h = 850mm
- materialul din care sunt confectionate : PVC extrudat de inalta densitate ;
-  rezistenta la  actiunea factorilor  exteriori  (raze ultraviolete,  variatii  ale  temperaturilor,  precipitatii  si  alti  agenti  chimici  din
atmosfera);
- sa corespunda cerintelor de protectie a utilizatorilor in exploatare;
- sarcina utila pe blatul superior (expunere si comercializare marfa) minim 150 kg;
- sarcina utila pe blatul inferior (compartiment depozitare marfa) minim 150 kg;
- culoare verde, culoarea masei sa fie uniforma, impregnata adanc in material pentru a rezista pe intreaga perioada de utilizare a
produsului ;
- compartiment de depozitare marfa prevazut cu sistem de inchidere cu lacat si balamale zincate;
- protectie mecanica;
- atat forma meselor cat si culoarea acestora este garantata pe toata durata de functionare .

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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: 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: 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Cerința nr.1
1. Operatorii economici (ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător) nu trebuie să se regăsească în situațiile
prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea
prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa conform art. 193 din Legea 98/2016 a achizitiilor publice un
DUAE (Documentul Unic European de Achizitie), separat, de catre fiecare dintre operatorii economici participanti la procedura de
atribuire, indiferent de calitatea avuta in cadrul
procedurii cu informatiile aferente situatiei lor .Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) este integrat Sistemului Electronic de
Achiziții Publice (SEAP). Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, documentele justificative care probeaza indeplinirea
celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după
aplicarea criteriului de atribuire conform art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016 dupa cum urmeaza:
- Pentru indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor de stat, inclusiv cele locale, care sa ateste ca firma
ofertanta nu are datorii restante la momentul prezentarii:
• certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de serviciul public pentru
finante publice locale;
• certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj), emis de Ministerul Finantelor prin
Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la
momentul prezentarii acestuia.
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• 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 demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
• alte documente edificatoare, după caz.
Pentru persoanele juridice straine, in conformitate cu art. 168 alin.1 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, va
fi acceptat ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute
la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care
ofertantul este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din
tara respectiva.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/ subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situatiile prevazute la art.164, 165 și 167, autoritatea
contractanta are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu exista prevederi legale
referitoare la declarația pe propria raspundere, 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.
Precizari:
a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. DUAE se solicita si
eventualilor subcontractanti/terti sustinatori. Documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori sau
alta calitate pe care o detin in cadrul procedurii de atribuire vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de ofertantul
clasat pe locul I.
b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.
c. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor
solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat
edificator emis de autoritati competente din tara respectiva .
d. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificate
"conform cu originalul", semnata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana . Odata cu
DUAE participanții la
procedură vor depune si Declaraţia privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerința nr.2
1. Declaratia privind neîncadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60
din  Legea 98/2016.Se  va  prezenta  odata  cu  DUAE de catre  toti  operatorii  economici  (inclusiv  asociatii,  tertii  sustinatori  si
subcontractantii, daca este cazul).
Se  va  completa  Formularul  din  documentatia  de  atribuire.  In  situatia  in  care  operatorul  economic  (ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta sa va fi respinsa.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se  va  completa  DUAE de către  operatorii  economici  (ofertantul  unic/ofertantul  asociat/subcontractantul/terțul  susținător)
participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc
în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii  ofertelor. Odata cu DUAE participanții  la procedură vor depune si
Declaraţia privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
Nota:
1. Ofertantii vor depune odata cu DUAE, dupa caz :
- angajamentul terțului susținător împreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre terț/terții susținători,
din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora),
-acordul de asociere
-acordul de subcontractare
-declaratia ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/terțulului susținător privind neîncadrarea in situațiile prevăzute
la art. 59 si 60 din legea 98/2016.
2. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificate
"conform cu originalul", semnate de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire, sunt:
1. Alin Madalin MARACINE -Administrator
2. Viorel Marian MARIN                     - Director Dezvoltare
3.Claudiu Stefan NEAGOE                 - Director Tehnic
4.Maria Aurelia PIRVU                        -Sef Serviciu Financiar –Contabilitate  cu delegatie
5.Andrei Liviu MARINESCU               - Sef Serviciu Tehnic                                cu delegatie
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6.Cornel PAUN                                    - Sef Serviciu Comercial                          cu delegatie
7.Bogdan Mihai  FLORICEL               - Pt. Sef Serviciu Dezvoltare                   cu delegatie
7.Andra  Madalina BETIU                  -Sef Birou  R.U.S.I
 8.Daniel OLTEANU                            - Inspector specialitate
 9.Luminita Aura JIANU                     - Consilier Juridic
10.Mihai Leonard CARNELUTI         - Consilier Juridic
11.Roberta Nicoleta FLORICA          - Inspector specialitate
12.Claudia Maria PATRASCU           - Inspector specialitate
13.Bogdan NESCU                             - Inspector specialitate
14.Ion PADUREANU                          - Inspector specialitate
15.Mioara BOLTASIU                        - Inspector specialitate
16.Cosmin Constantin ACRIVOPOL  - Inspector specialitate
Operatorii  economici  (Ofertantul  unic/Ofertantul  asociat/Subcontractantul/Tertul  sustinator)  care  depun oferta  trebuie  sa
dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a
realiza activitatile ce fac obiectul contractului de achzitie publica. Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art.193 alin. 1
din Legea 98/2016;
1.Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice române
-Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.  Operatorii  economici ce depun oferta trebuie sa
dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in
niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac
obiectul contractului. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii. Obiectul
contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator. In cazul operatorilor economici ce participa in
comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii  trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o
realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul operatorilor economici ce participă în
comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii  trebuie să dovedească că pentru partea din contract pe care o
realizează are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Documentele se depun in cadrul ofertei in
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
2. Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice straine:
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare sau alte
documente echivalente dupa caz, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic, in limba in
care au fost emise, in
original/ copie legalizata/copie lizibila  cu mentiunea " conform cu originalul”,  insotite de o traducere autorizata a acestora in limba
romana (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent
in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate.  Informatiile cuprinse in Certificatul  Constatator trebuie sa fie
valabile/reale la momentul prezentarii conf.art.196 alin.2 din Legea nr.98/2016. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului
Comerțului, poate fi prezentat în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul”. In cazul operatorilor
economici ce participa in comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din
contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Operatorii economici
nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare, de atestare, ori apartenenta din punct de
vedere profesional in tara de origine, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba
română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul  I  în clasamentul
intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Nota:
1. În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerinței este suficient
ca obiectul de activitate al fiecărui membru să fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza.
2. În situația în care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau în situația în care subcontracteaza părți din contract,
acesta va prezenta certificatul constatator și pentru terții susținători/ subcontractanții declarați,
3.  Pentru  subcontractanții  declarați  în  ofertă,  este  obligatoriu  ca  obiectul  de  activitate  al  fiecărui  subcontractant  să  fie  în
concordanță cu partea din contract pe care o va realiza.
4. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de
asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul său DUAE.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -
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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
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanţii trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani
(calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare cu produsele ce fac obiectul procedurii de
achiziţie publica. Ofertantii vor prezenta Lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta, anterior atribuirii
contr,  la  solicitarea  AC  certificate/documente  care  atestă  îndeplinirea  cerinței,  și  anume:  contractele  de  furnizare,
documente/recomandari emise de beneficiar si/sau Procese verbale de receptie si/sau Doc constatatoare emise de autoritatile
contractante, din care să reiasă toate elem necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnică. Pentru livrările
efectuate în afara Romaniei, documentele solicitate se vor prezenta însotite si de traducerea autorizata in lb romana. Pentru livrările
similare efectuate, prezentate ca experienta similara, exprimate în alte monede decât lei, conversia se va realiza la valoarea cursului
mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru anul respectiv. Aceste documente vor fi prezentate și de către ofertantul asociat, în
situația în care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru îndeplinirea cerinței. Din aceste documente trebuie sa reiasa:
beneficiarul produselor similare furnizate, perioada (inclusiv data incheierii contractului), val produselor similare, calitatea in care
ofertantul a indeplinit contractul si alte informatii relevante din care sa reiasa indeplinire cerintei. În cazul contr aflate în derulare la
data limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea experientei similare se vor lua în considerare doar produsele furnizate în
perioada solicitata. În situatia în care contr au fost semnate inainte de perioada de 3 ani anterioara datei de depunere a ofertei, AC
va lua în considerare doar produsele furnizate în perioada solicitata.
Nota 1: Perioada de 3 ani se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin anuntul de participare.
Nota 2: In cazul in care ofertantul a actionat ca subcontractant in oricare din contractele prezentate ca referinte, se va accepta ca
dovada a implicarii o declaratie din partea Antreprenorului General, din care sa rezulte partea de furnizare din contract care a fost
efectuată de subcontractant. Experienta similara a subcontractantilor va fi luata in considerare pentru partea lor de implicare in
contractul care urmeaza a fi atribuit.
Nota 3: In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara a fost executat in asociere, pentru evaluarea modului de
indeplinire a cerintei se va lua in considerare numai partea de furnizare din contract care a fost efectuată de către asociatul ofertant
în cadrul prezentei proceduri. In acest sens, se vor prezenta doc doveditoare din care sa rezulte partea de furnizare din contract care
a fost efectuată de ofertant (acord de asociere sau doc emise de beneficiar), în copie lizibilă cu mențiunea ”conform cu originalul”. In
cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, cerinta poate sa fie indeplinita in mod cumulativ de membri asocierii. In
cazul in care contr prezentat contine mai multe obiecte se va lua in considerare numai partea de contr care se refera la furnizarea de
produse similare cu produsele supuse procedurii de achizitie publica.
Experienta similara a subcontractantilor va fi luata in considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza a fi
atribuit.
NOTA: Pt calculul pretului contractului exprimat in alta moneda decat Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre BNR pentru
anii in care au fost incheiate contr respective. Doc emise in alta lb decat romana vor fi insotite de traducere autorizata in lb romana.
- Toti operatorii economici participanți la procedura de atribuire, indiferent de calitatea lor (ofertant unic, lider de asociere, asociat,
subcontractant, tert sustinator) vor completa cate un DUAE separat cu informațiile aferente situației lor.Documentele justificative
care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar
de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile  publice.  Furnizarea  produselor  prezentate  ca  experiență  similară  se  confirma prin  prezentarea  de certificate  sau
documente relevante (cum ar fi de exemplu contractul, procese verbale de recepție, etc) datate și semnate de către beneficiarul
public sau privat, din care să rezulte beneficiarul contractului, calitatea în care ofertantul a îndeplinit contractul, valoarea produselor
similare efectiv furnizate, perioada (inclusiv data incheierii contractului), și alte informații relevante din care să reiasă îndeplinirea
cerinței. Documentele prin care ofertanții pot îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără a se limita la,
enumerarea nefiind cumulativă: copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare primire;
recomandări; procese verbale de recepție; certificate constatatoare. In cazul in care contractele invocate ca experienta similara
contin clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea acestuia in 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
insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Informatii  si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate:
Proportia de subcontractare
Ofertantii au obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza să le subcontracteze și datele de recunoastere ale
subcontractanților propusi.  Se va prezenta Acordul de subcontractare. Prezentarea documentelor relevante privind resursele
materiale si umane pentru partea lor de implicare in contract. Partea/partile subcontractante vor fi insusite si contrasemnate de
catre subcontractant. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Acordul de subcontractare incheiat intre
ofertant si subcontractant in original sau in copie legalizata.
Pentru persoane juridice straine Documentele se vor prezentat in limba de origine si in traducere autorizata in limba romana.
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Modalitatea de indeplinire:
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica,
indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumente in
angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

 

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: 18.03.2020 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: 18.07.2020
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2020; 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
              Ofertantii au obligatia de informa autoritatea contractanta cu privire la elemente confidentiale ale ofertelor, inclusiv secrete
tehnice sau comerciale, motivand caracterul confidential.
Nota :  Conform prevederilor  art.  57 din  Legea 98/2016 privind achizitiile  publice,  prin  O.U.G.  nr.  23/2020 pentru modificarea și
completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, s-a introdus un nou alineat, alineatul (4) cu urmatorul
cuprins: ”Informațiile indicate de operatorii  economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele
confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, în caz contrar nefiind aplicabile
prevederile alin. (1)”, al art. mentionat anterior. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici
trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică). Pentru
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transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro)
ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de
răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016.
Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor - comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin
utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”). Modalitatea in care se poate accesa DUAE in vederea completarii
de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd*
.Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și
verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care
le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul
admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe
primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor
transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea
“Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001. Autoritatea contractantă informează
fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie
publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire.
II. Atentionari speciale:
1.  Nedepunerea  DUAE odata  cu  oferta  (inclusiv  pentru  asociat/  tert  sustinator/  subcontractant)  atrage  respingerea  acesteia  ca
inacceptabila.
2. 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 insotit de documentele justificative, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale
informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar
pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

 
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: 
Adresa:  Calea Bucuresti  Nr.51;  Localitate:  Craiova;  Cod Postal:  ;  Tara:  Romania;  Codul  NUTS:  RO411 Dolj;  Adresa de e-mail:
achizitii1@pietecraiova.ro  ;  pietecraiova@yahoo.com;  Nr  de  telefon:  +40  251410696;  Adresa  web  a  sediului  principal  al
autoritatii/entitatii contractante(URL) www.pietecraiova.ro;

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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.03.2020
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