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Lucrări de întreținere cu îmbrăcăminte bituminoasă
ușoară în comuna Bârnova, sat Pietrăria, județul Iași”
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
Comuna Bârnova
Cod de identificare fiscala: 4540690; Adresa: Strada: Nicolae Titulescu, nr. 10; Localitatea: Bârnova; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
707035; Tara: Romania; Persoana de contact: TIBERIU-LIVIU BĂDĂLUȚĂ; Telefon: +40 232294120; Fax: +40 232294225; E-mail:
contact@primariabarnova.ro; Adresa internet: (URL) www.primariabarnova.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
Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Lucrări de întreținere cu îmbrăcăminte bituminoasă ușoară în comuna Bârnova, sat Pietrăria, județul Iași”
Numar referinta: 0

II.1.2) Cod CPV principal
45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

II.1.4) Descrierea succinta
Lucrări de întreținere cu îmbrăcăminte bituminoasă ușoară în comuna Bârnova, sat Pietrăria, județul IAȘI.
Pentru asigurarea unor conditii normale de circulatie pe drumurile publice ale comunei prin activitati de reparare gropi si turnare
covor asfaltic ce necesita aceste operatii in regim de urgenta a drumurilor apartinand U.A.T. Bârnova, se va remedia urmatoarea
strada:
Sat Pietraria – Str.SfANTUL Apostol Petru 2480 ml împărțit astfel :
- 1530 ml lungime x 5 m lățime
- 950 ml lungime x 4 m lățime
- îmbrăcăminte existentă - asfalt
- suprafata: 11.450 mp .
In temeiul art.38 din legea 10/1995, strazile din documentatie se incadreaza in drumuri de clasa de importanta III si categoria de
importanta C.
Valoarea estimata a lucrarilor este de 721.218.,00 lei fara TVA.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 10, iar
termenul limita in care Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire este cu 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 721218; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
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acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:
Comuna Bârnova, judetul IașiComuna Bârnova, judetul Iași

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrări de întreținere cu îmbrăcăminte bituminoasă ușoară în comuna Bârnova, sat Pietrăria, județul IAȘI.
Pentru asigurarea unor conditii normale de circulatie pe drumurile publice ale comunei prin activitati de reparare gropi si turnare
covor asfaltic ce necesita aceste operatii in regim de urgenta a drumurilor apartinand U.A.T. Bârnova, se va remedia urmatoarea
strada:
Sat Pietraria – Str.Sfantul Apostol Petru 2480 ml împărțit astfel :
- 1530 ml lungime x 5 m lățime
- 950 ml lungime x 4 m lățime
- îmbrăcăminte existentă - asfalt
- suprafata: 11.450 mp .
In temeiul art.38 din legea 10/1995, strazile din documentatie se incadreaza in drumuri de clasa de importanta III si categoria de
importanta C.
Executia lucrarilor de intretinere are in vedere eliminarea degradarilor din imbracamintea asfaltica in vederea unei mai bune
etanseitati a imbracamintii, in acest scop suprafetele trebuie pregatite in mod corespunzator si se vor executa urmatoarele lucrari:
-decaparea imbracamintei degradate si pregatirea suprafetei in scopul aplicarii unei imbracaminti noi;
- indepartarea materialului decapat,
- curatarea perfecta a suprafetei decapate cu maturi sau suflare cu aer comprimat
- ridicarea prealabila a capacelor unde situatia se impune pentru ca nivelul final al stratului de asfalt sa prezinte planeitate, fara
denivelari in zona de interferenta cu capacele de canalizare.
- amorsarea suprafetei cu bitum taiat sau cu emulsie bituminoasa,
- asfaltare cu mixtura asfaltica,
- compactarea cu rulou compactor,
- executie marcaje rutiere conform legislatiei in vigoare.

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: Fonduri bugetare

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:
Cerințe referitoare la motivele de excludere.
Operatorii economici participanți (ofertant unic, lider, asociat, terț susțînător, subcontractant) NU trebuie să se regăsească în
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situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.
Cerința nr.1 :
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susțînător de terță parte) sau orice persoană care
este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin. (1) din
Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale. Autoritatea Contractantă are dreptul, conform
prevederilor art. 166, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, în situații excepționale, și pentru motive imperative de interes general, precum
sănătatea publică sau protecția mediului, să nu excludă un Operator Economic aflat în situațiile de mai sus.
Modalitate de îndeplinire:
Se va completă DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante doar ofertantului
clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:
- 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, ori alte documente echivalente emise de autorități competențe
emise de țară respectivă, în cazul ofertanților străini. În cazul în care în ţara de origine sau ţara în care este stabilit ofertantul/terțul
susţînător/subcontractantul nu se emit documente de natură celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate
situaţiile prevăzute la art.164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a acceptă o declaraţie pe proprie răspundere sau,
dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa
unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Cerință nr.2 :
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susțînător de terță parte) nu se află în niciuna
dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor
sau a contribuțiilor la asigurările sociale. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei d
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.
Un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la
bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.
Modalitate de îndeplinire:
Se va completă DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante doar ofertantului
clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:
-Certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice privind obligațiile de plata la bugetul consolidat (buget de stat, buget local)
din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentării sau valoarea acestor datorii se încadrează
în pragurile prevăzute la art. 166(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- După caz, documente prin care se demonstrează faptul că OE beneficiază de derogările prev.la art. 165 alin.(2) din L. 98/2016.
Cerința nr.3 :
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susțînător de terța parte) nu se află în niciuna
dintre situațiile menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de
insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.
Un Operator Economic care participă la procedură nu trebuie să se afle în situații pentru care există probabilitatea să fie generatoare
de conflict de interese. Pe parcursul derulării procedurii de atribuire, Autoritatea Contractantă ia toate măsurile necesare pentru a
preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului
egal pentru toți Operatorii Economici.
Conform art. 167, alin. 1, litera e) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea Contractantă exclude din procedura de atribuire orice Operator
Economic, atunci când o situație de conflict de interese nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțîn severe.
Modalitate de îndeplinire:
Se va completă DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Cerința nr.4 :
Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.
Modalitate de îndeplinire:
Declarația pe proprie răspundere privind conflictul de interese - formular nr. 4 se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat,
inclusiv de către terț susțînător / subcontractant, după caz, și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a
ofertei în SEAP. Declarația va conține informații aferente situației lor.
Persoanele cu funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia
în cadrul autorităţii contractante, pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesaţi de procedura de atribuire să analizeze o
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potenţială incidenţă a unei situaţii de natură celor precizate de art. 60 din Legea nr. 98/2016 sunt: Primar- Balan Mihai, ViceprimarRusu Constantin Lucian, Secretar- Dima Radu Daniel, Consilier juridic- Știrbu Ana-Maria, Adiministrator public- Raznic Daniela
Mihaela, Inspector- Gramaticu Adrian, Inspector– Ropotă Daniel, Inspector- Matei Elena, Consilier achiziții publice- Bădăluță Tiberiu
Liviu, Inspector- Cibotariu Sebastian , Inspector- Spircu Victorița Claudia, Referent- Atanasof Mihaela, Inspector- Tanasuca EugenVictor, Inspector-Economu Monica Daniela, Referent- Chirila Anca Elena, Inspector- Amariei Ana Maria, Inspector- Blaj Monica.
Consilieri Locali: Covaliu Lidia Camelia, Dascalescu Constantin, Luca Constantin, Luca Constantin Cristian, Iacobescu Constantin,
Odageriu Daniel-Ionel, Rusu Mioara, Ciobanu Mircea, Zamfir Razvan-Toma, Suceveanu Liviu-George, Tiron Radu-Stefanel, Tincu
George-Daniel, Toma Remus, Paiu Alexandru-Marian, Moraru Vasile.
Înscrierea în registrul comerțului
Cerință – Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă,
din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum
și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială.
Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susțînători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul
unui DUAE distinct.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator.
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la dată prezentării acestuia.
Modalitate de îndeplinire:
Operatorul economic participant (ofertant unic,lider, asociat, terț susțînător, subcontractant) are obligația completării și prezentării
inițiale a DUAE că primă dovadă a neîncadrarii în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate ( se va consulta
Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro , Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în
procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 08/04/2019 și Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE integrat în
SEAP din 02/07/2019).
În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovadă înregistrării și corespondența activităților
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezența obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea în
contract pe care o vor realiza.
În condițiile art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016, în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE şi cele
prevăzute în fișa de date, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat ONRC sau pentru
ofertanții străini, document echivalent emise în țara de rezidență, urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar
de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.
NOTĂ: - În cazul ofertanților (persoane fizice sau juridice) de altă naționalitate decât cea română, documentele menționate vor fi
transmise în limba de origine, însoțite de o traducere a acestora în limba română.

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
Cerință : Experiență similară:
Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat lucrări similare, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani (calculați
până la data limită depunerii ofertei), în valoare cumulată de minimum 500.000,00 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor
contracte.
Prin lucrări similare autoritatea contractantă înțelege „lucrări de întreținere curentă prin tratamente bituminoase a drumurilor,
străzilor și aleilor”
Pentru scopul prezentei proceduri:
1. perioada de referință - respectiv ultimii 5 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul
de participare simplificat (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, cu luarea în considerare a
eventualelor decalări ale termenului limită pentru depunerea Ofertei.
2. lucrări duse la bun sfarsit înseamnă lucrări realizate de Ofertant și recepționate de beneficiarul lucrărilor, în limitele
acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul lucrărilor nominalizat de către Ofertant în DUAE, respectiv:
a) lucrari recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și
tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau
b) lucrări recepționate însotite de proces-verbal la terminarea lucrărilor, sau
c) lucrari receptionate însotite de proces-verbal de recepție finală.
Conform art. 185 din Legea nr. 98/2016:
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-în cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind
capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cea privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar
pentru executarea contractului de achiziţie publică.
-în cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceştia pot beneficia de susţinerea unui
terţ în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională,
în condiţiile legii. - Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze în DUAE
(răspuns), rubrica: Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat.
Pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară, OE - Ofertant completează în
DUAE, utilizând formatul pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, câmpurile solicitate astfel :
i.utilizează câmpul "Descriere" pentru a include, cel puțin următoarele informații: obiectul contractului cu beneficiarul lucrărilor,
datele de identificare ale contractului, caracteristicile lucrărilor realizate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime,
informațiile deținute de Ofertant pentru demonstrarea realizării în mod corespunzător a lucrărilor și pe care acesta le poate prezenta
Autorității Contractante la solicitarea expresă a acesteia în aplicarea prevederilor articolelor 196, alin (1) și (2) din Legea 98/2016.
Ofertantul trebuie să nominalizeze în acest câmp documentul/documentele așa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în
evidențele sale;
ii.introduce în câmpul „valoare” – valoarea fără TVA a lucrărilor similare executate și duse la bun sfârșit de către ofertant, în cadrul
contractului declarat;
iii.precizează în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată valoarea lucrărilor realizate așa cum este această monedă
specificată în cadrul contractului dintre Ofertant și beneficiarul lucrărilor;
iv.selectează "data de început” ca fiind data la care a început realizarea lucrărilor prezentate ca fiind similare, conform prevederilor
contractului dintre Ofertant și beneficiarul lucrărilor;
v.selectează „data de sfârșit" ca fiind data la care lucrările prezentate ca fiind similare au fost finalizate și recepționate de către
beneficiarul lucrărilor, conform prevederilor contractului dintre Ofertant și beneficiarul lucrărilor prezentate drept experiență
similară;
vi.introduce în câmpul „Beneficiari”: denumirea beneficiarului lucrărilor prezentate, așa cum este acesta indicat în contractul
prezentat în câmpul "Descriere", numele și coordonatele de contact ale persoanei de la beneficiar, rolul Ofertantului în relația cu
beneficiarul nominalizat (contractant individual, Subcontractant sau membru al unei asocieri de Operatori Economici care au realizat
lucrări în cadrul contractului pentru beneficiarul lucrărilor), așa cum este definit acest rol în contractul nominalizat la câmpul
„Descriere” și proporția din contract realizată de acesta în cazul în care Ofertantul a activat ca subcontractant sau membru în
asociere.
În prezentarea informațiilor solicitate pentru experiența similară în DUAE (răspuns), Operatorul Economic Ofertant utilizează pentru
fiecare contract cu un beneficiar al lucrărilor prezentate câte o grupare de informații, adăugând câmpuri suplimentare acolo unde
este aplicabil sau ștergând câmpurile inițiale.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritații contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din
Legea nr. 98/2016.
Documentele suport nominalizate de către Ofertant în DUAE, ce vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea
procesului de evaluare includ, dar nu se limitează la: procese-verbale la terminarea lucrărilor, procese-verbale de recepție finală,
procese-verbale de recepție pe obiect, procese verbale de bună execuție, certificări de bună execuţie, certificate constatatoare,
confirmate de beneficiarul nominalizat de către Ofertant în DUAE (răspuns) ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE
(răspuns) în legatura cu demonstrarea experienței similare și pe care Ofertantul le propune Autorității Contractante ca fiind adecvate
pentru a dovedi nivelul solicitat al experienței similare.
2.) Proportia de subcontractare
Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE.
Autoritatea Contractantă solicită Ofertantului să precizeze în ofertă :
a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă
activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi; şi
b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a
solicitării de participare.
Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă,
stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile
internaționale în aceste domenii, prevăzute în documentația de atribuire potrivit art. 51 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 actualizată.
În cazul în care ofertantul/candidatul întenționeaza să subcontracteze o parte/parți din contract, DUAE include si informații privind
partea din contract care urmează a fi eventual subcontractata și va avea anexat acordul de subcontractare.
Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt
considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm.
Autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii ofertelor documentul DUAE, constând într-o declarație pe propria
răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice sau de către terți care
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confirmă că operatorul economic în cauză îndeplinește următoarele condiții:
a) nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 164, 165 si 167;
b) îndeplinește criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă.
Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate
informațiile menționate la lit. a), precum si cele de la lit. b) care prezintă relevanța din perspectiva capacităților subcontractanților pe
care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective.
În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la lit. a).
Autoritatea Contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind
capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia
si prezentarea unui alt subcontractant. - Se va completă DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire
cu informațiile aferente situației lor.
Documentele privind subcontractanții, respectiv Acord de subcontractare / Contract de subcontractare, urmează a fi prezentate,
odată cu oferta și DUAE până la dată limita de depunere a ofertelor.
În condițiile art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016, în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE şi cele
prevăzute în fișa de date, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător. Ofertantul clasat pe
primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va face dovadă îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin
prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritățîi contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016,
coroborat cu art. 66 din HG 395/2016.
Terț susținător
În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra
îndeplinirea cerinței minime privind experiență similară, atunci acesta trebuie:
1.să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele:
a.Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică
și/sau profesională, în funcție de relația dintre operatorul economic ofertant și entitatea ce acordă susținerea precum și
caracteristicile și modalitatea de acordare a suportului, poate include, dar nu se limitează la:
i.o enumerare și descriere a capacităților pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția Operatorului Economic Ofertant, prin
raportare la cerința minimă comunicată în Fișa de Date a Achiziției și cu referire la anexă/anexele angajamentului ferm;
îi.modalitatea efectivă în care entitatea pe ale cărei capacități se bazează Operatorul Economic (Terțul Susțînător) asigură Autorității
susținere devine Contractant și întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului (în situația în care capacitățile incluse în
angajamentul ferm vizează resurse netransferabile);
iii.anexă/anexele ce prezintă modul efectiv prin care entitatea pe a cărei capacitate se bazează Operatorul Economic Ofertant va
asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar fără a se limita la planificarea și monitorizarea fluxului de informațîi, documente,
resurse și altele asemenea dintre entitatea ale cărei capacități Operatorul Economic le utilizează și Operatorul Economic Ofertant.
b. DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic/entitatea ale cărei capacități le utilizează, care să cuprindă informațiile
solicitate în Partea I, Partea ÎI (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C:
Capacitatea tehnică și profesională rubrica "Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat",
completat în mod corespunzător de Terțul Susțînător.
2.Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns) care însoțește Oferta, Partea ÎI: Informațîi referitoare la Operatorul Economic,
Secțiunea C: Informațîi privind utilizarea capacităților altor entități.
Instrucțiunile de mai sus pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract/exercițiu/proiect similar prezentat că experiență
similară în ceea ce privește DUAE (răspuns) că dovadă preliminară sau în legătură cu documentele justificative sunt extinse și la
Operatorii Economici pe ale căror capacități se bazează Operatorul Economic Ofertant.

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
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IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 22.10.2021 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: 22.02.2022
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2021; 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.Reguli de comunicare si transmitere a datelor: A se vedea Notificarea ANAP nr. 247, disponibila la adresa
http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea- detransmitereasolicitarilor- de-clarificari-prin-intermediul-seap/
Pentrucomunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitari de clarificari în legatura cu oferta prin
utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP; operatorii economici vor transmite raspunsurile la solicitarile de clarificari si eventualele
documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, în format electronic, semnate cu semnatura electronica
extinsa; comunicarea rezultatului procedurii va fi transmisa pe SEAP sau prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati de comunicare:
fax sau mail, cu specificatia confirmarii de îndata a faxului sau emailului primit si remiterea acestuia purtând numarul si data de
înregistrare apartinând ofertantului.
2. Operatorii economici au obligatia completarii si depunerii DUAE in SEAP o data cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma
ca inacceptabila conf. art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.
3.În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea/entitatea contractantă accepta documente echivalente celor solicitate la
nivelul documentaţiei de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are
încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor/ autorizaţiilor în cauză.
4.Specificatiile tehnice din cadrul prezentei documentatii de atribuire care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special,
o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a
tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor
fi considerate ca avand mentiunea de SAU ECHIVALENT".
5. Avand in vedere criteriul utilizat - "preţul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor
respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită prin SEAP ofertanţilor o nouă
propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
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VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Comuna Bârnova
Adresa: Sat Bârnova, str. Nicolae Titulescu, nr. 10, Com. Bârnova; Localitatea: Barnova; Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40
0232294120; Fax: -E-mail: contact@primariabarnova.ro; Adresa internet: (URL) http://primariabarnova.ro/;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.10.2021
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