Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)
Adresa postala: Calea Dudesti nr. 191, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030842, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII,
Tel. +40 213180339, In atentia: DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII, Email: dmaria@primarie3.ro, Fax: +40 213180336, Adresa internet (URL):
www.sector3primarie.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Activitate (Activitati)
Altele: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-01-2017 17:03

Pagina 1/9

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
FURNIZARE MOBILIER URBAN

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU
Acord cadru cu maximum 3 operatori economici
Durata acordului cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 782,886,044.00 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru întreaga durata
a acordului-cadru.
Valoarea estimata fara TVA: 782.886.044,00 LEI. Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite, in
functie de bugetul alocat: 52 contracte /an.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 29,151,142,12 lei fara TVA;
Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 3,243,159,04 lei fara TVA;
Estimarea cantitatilor minime si maxime aferente acordului cadru si contractului subsecvent se regasesc la nivelul
Documentatiei de atribuire.

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform Anexei la Documentatia de atribuire

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
37535200-9 Echipament pentru terenuri de joaca (Rev.2)
34928400-2 Mobilier urban (Rev.2)
37440000-4 Echipament de fitness (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Anexei la Documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 782,886,044.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
48 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
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Cuantumul garantiei de participare este de 500.000,00 Lei.
Autoritatea Contractanta recomanda: garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent în România.
Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, se va mentiona faptul ca echivalenta pentru o
garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR (se poate utiliza, ca referinta, si cursul valutar mentionat de BCE)
recomandabil din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile sau din data publicarii anuntului de participare in SEAP.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data
si ora-limita de depunere a ofertelor.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se
constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de
asigurari, în cuantumul si pentru perioada precizata mai sus.
Contul in care se poate constitui/depune Garantia de Participare este RO12TREZ7035006XXX000100 deschis la TREZORERIA Sectorului
3, cod fiscal RO4420465.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului (fara TVA) si se poate constitui prin orice forma prevazuta de
art. 40 din 395/2016, agreata de ambele parti, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului subsecvent. In cazul in care se va
opta pentru constituirea garantiei prin retineri succesive, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, iar retinerile se vor
efectua in conformitate cu prevederile art. 40 din HG 395/2016. Autoritatea va elibera/restitui garantia de buna executie conform art. 42 din
HG nr. 395/2016.
Modalita?i de constituire :
- instrument de garantare
-virament bancar
-numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei)
-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (suma initiala nu mai mica de 0,5 % din pretul contractului).
În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul
ramas de executat.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local si alte surse financiare legal constituite.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
Hotarârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 101/2016
privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
Actele normative precizate in aceasta sectiune trebuie sa fie valabile / in vigoare la data transmiterii documentatiei si in corelatie cu obiectul
contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Hotarârea nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
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Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii NU trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr.
98/2016.
Operatorii economici au obliga?ia completarii ?i prezentarii ini?iale a DUAE de catre ofertan?i/candida?i (inclusiv pentru asocia?
i/subcontractan?i/ter?i sus?inatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situa?iile de excludere ?i a îndeplinirii cerin?elor de capacitate
Ofertantii clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, fac dovada neîncadrarii în situa?iile de
excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informa?ii ?i documente:
•certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget
local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
•cazierul judiciar al operatorului economic ?i 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, a?a cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
•dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
•alte documente edificatoare, dupa caz.
Prezentarea de catre toti participantii, odata cu depunerea DUAE, a Declaratiei conform art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. Conform
art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: ROBERT SORIN
NEGOITA, ELENA PETRESCU, MARIUS MIHAITA, OCTAVIAN GHETU, OLGA COJOCARU, RALUCA STAN, GEORGETA VISAN,
ZAMFIRESCU CONSTANTIN DANIEL, RAZVAN PARVU, CALINA SORESCU, ROXANA CIRSTEA, LILIANA PREDILA, IRINA GINA
SOROCEANU, CORALIA FILIP, MARIA DRAGHICI, NICOLETA PLACINTE, OLIMPIA STANCA, EMILIA CARABULEA, TUGUI ADRIAN
ALEXANDRU, LUPU CATALINA-PAULA, NETEA VIOLETA, BOGDAN COTIGA, CONSTANTINA AVRAMESCU, SANDU ARSENE, CHIVU
MARIAN, COJOCARIU LIVIU.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa
sus?inerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Ofertantul va depune Certificatul Constatator emis de ONRC pentru confirmarea ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a
constituirii sale precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului.
Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui
DUAE distinct.
Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legisla?ia aplicabila în ?ara de reziden?a (acolo
unde este aplicabil). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Se va urmari corespondenta dintre capacitatea de exercitare profesionala si obiectul principal al contractului.
Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Ofertantii/candidatii (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori)
au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE si de a indica anumite
criterii de completare a DUAE, astfel încât sa poata fi evitate situatiile de
respingere a ofertelor pentru motive legate de o completare
necorespunzatoare a sectiunilor.
Media cifrei de afaceri globale din ultimii 3 (trei) ani, respectiv: 2013, 2014 si
2015, sa fie cel putin egala cu 29.000.000,00 lei fara TVA. Pentru calculul
cifrelor de afaceri exprimate în alta moneda decât euro se va folosi cursul
mediu anual lei/valuta comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei
pentru anii indicati, respectiv:
-pentru anul 2013: 1 Euro = 4,4190 lei, 1 USD = 3,3279 lei,
-pentru anul 2014: 1 Euro = 4,4446 lei, 1 USD = 3,3492 lei,
-pentru anul 2015: 1 Euro = 4,4450 lei, 1 USD = 4,0057 lei.
Pentru conversia altor monede decât euro, ofertantii vor utiliza ratele de
schimb medii anuale stabilite de catre BNR. În cazul în care pentru
îndeplinirea acestei cerinte ofertantul este sustinut de o alta persoana (tert
sustinator), tertul va depune, la termenul limita de depunere a ofertelor,
Documentul Unic de Achizitie European.

Se va completa: DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante (bilantul contabil sau extrase
de bilant înregistrat la organele competente, rapoarte de audit
financiar întocmite de entitati specializate, sau balante de
verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care
situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca
definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu,
sau orice alte documente echivalente, pentru anii 2013, 2014,
2015) doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
- Angajament ferm tert sustinator: Documentele justificative care
probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante
(bilantul contabil sau extrase de bilant înregistrat la organele
competente, rapoarte de audit financiar întocmite de entitati
specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul
economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar
încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor
legislatiei incidente în domeniu, sau orice alte documente
echivalente, pentru anii 2013, 2014, 2015) doar de ofertantii
clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor;
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Ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire
asupra ofertelor admisibile fac dovada îndeplinirii cerintelor referitoare la
situatia economica si financiara, de regula, prin prezentarea, dupa caz, a
unora sau mai multora dintre urmatoarelor informatii si documente:
a) declaratii sau extrase bancare corespunzatoare sau;
b) prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare,
în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia
tarii în care este stabilit operatorul economic;

Se va completa: DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante (bilantul contabil sau extrase
de bilant înregistrat la organele competente, rapoarte de audit
financiar întocmite de entitati specializate, sau balante de
verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care
situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca
definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu,
În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu
sau orice alte documente echivalente, pentru anii 2013, 2014,
este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si
2015) doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul
documentele prevazute mai sus, operatorul economic este autorizat sa faca intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care - Angajament ferm tert sustinator
autoritatea contractanta îl considera adecvat.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi
solicitarea autoritatii contractante (bilantul contabil sau extrase
sustinuta în conformitate cu art. 184 din Legea nr.98/2016.
de bilant înregistrat la organele competente, rapoarte de audit
Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include financiar întocmite de entitati specializate, sau balante de
informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv
verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care
masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment
situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca
resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al
definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu,
tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care
sau orice alte documente echivalente, pentru anii 2013, 2014,
trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura
2015) doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul
îndeplinirea angajamentului.
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini
ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea
modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire
respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea
resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind
modul concret în care va realiza acest lucru).
Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul
ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu
ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea
solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia
neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin
angajament.
Se va respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste
cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele
de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea
acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului
egal.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al
asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la
modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara
proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.
La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele 3
locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor
prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea
cerintei privind capacitatea economica si financiara.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Lista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care
acopera cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor
publici sau privati, din care sa reiasa faptul ca ofertantul a livrat produse
similare in valoare/valoare cumulata de cel putin 3.200.000,00 lei in cadrul a
mai multor contracte

Se va completa DUAE.
Trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data
contractului invocat drept experien?a similara, valoarea,
beneficiarul, data si numarul documentului de recep?ie,
precum ?i ponderea ?i/sau activita?ile pentru care a fost
responsabil.
Toate documentele justificative (documente/certificate de
predare-primire sau recomandari sau procese verbale de
receptie sau certificate constatatoare sau contracte sau parti
relevante ale contractelor etc.) aferente cerintelor de calificare
solicitate mai sus, vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii
contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
De regula, documentele prin care operatorii economici pot
îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele,
fara a se limita la:
- certificate de predare-primire;
- recomandari;
- procese-verbale de recep?ie;
- certificate constatatoare.

Masurile implementate de operatorul economic prin care acesta garanteaza
trasabilitatea produselor, probarea existen?ei acestora se poate face prin
prezentarea unor liste de verificare/rapoarte interne, cuprinzând punctele de
control ?i criteriile de monitorizare a produselor ?i proceselor, pe lan?ul de
aprovizonare, inclusiv în ceea ce prive?te subcontractan?ii.

Se va completa DUAE.
Sectiunea „descriere” din DUAE trebuie sa faca referire la modul
concret de aplicare a sistemelor de management si trasabilitate,
cu indicarea clara a evidentelor ce demonstreaza implementarea
si menninerea utilizarii acestor sisteme dupa cum este aplicabil
operatorului economic participant la procedura.
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Daca este aplicabil, ofertan?ii includ informa?iile cu privire la
Se va completa DUAE.
subcontractan?i în DUAE.
În cazul în care ofertantul utilizeaza capacita?ile subcontractantului/
subcontractan?ilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta
câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii
subcontractan?i, completat ?i semnat în mod corespunzator de catre fiecare
dintre ace?tia.
Subcontractan?ii precizeaza în DUAE informa?iile aferente criteriilor de
calificare pe care le îndepline?te men?ionând numarul ?i data
contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru
subcontractare.
Daca prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin?a de calificare, atunci
acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în
motivele de excludere.
Operatorii economici clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de
atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerin?elor
de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente
justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca
acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se
încadreaza printre motivele de excludere ?i solicita candidatului/ ofertantului
o singura data – înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant.
Se vor prezenta esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care
urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea
autoritatii contractante

Se va completa: DUAE.
Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza
a fi livrate vor fi incarcate in SEAP.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati
pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi
sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.

Se va complete DUAE de catre ofertant în care se vor include
informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte,
inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în
orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si
angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme
ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care
tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind
nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate
în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul
ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în
vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea
modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire
respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin
indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la
dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza
acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016,
prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor
raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a
tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia
neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere
asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge
tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de
calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele
de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data –
înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea
principiului tratamentului egal. La solicitarea autoritatii
contractante, doar ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa
aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor
prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea
cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala. În cazul
depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic
membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include
informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de
capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de
implicare în executarea viitorului contract. La solicitarea
autoritatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele 3 locuri
în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor vor prezenta documente justificative ale asociatilor care
probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si
profesionala.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Operatorul economic va face dovada implementarii unui sistem de
management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent,
pentru activitatea principala ce face obiectul celui mai mare contract
subsecvent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme
de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile în care operatorul economic
nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a
avut posibilitatea de a-l obtine în termenul stabilit.

Se va completa DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe
primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.

III.2.4) Contracte rezervate
Nu
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III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
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Se vor prezenta informatii astfel incat sa poata fi identificat cu usurinta modul în care se vor îndeplini specificatiile tehnice din caietul de
sarcini în implementarea Acordului cadru. Se vor prezenta urmatoarele formulare:
Fise tehnice completate conform Caietului de sarcini;
Extrase de resurse materiale, manopera, utilaj si transport;
Oferte de la furnizorul de produse;
Declaratia privind termenul de garantie acordat produsului;
Declaratii de conformitate a produselor furnizate - Certificat de conformitate de tip eliberat de ISCIR CERT sau de un alt organism de
certificare/ agrement tehnic european ;
Rapoarte de incercare;Prestatorul va face dovada detinerii certificate ISCIR pentru produsele ofertate. Certificatele ISCIR vor fi insotite in
mod obligatoriu de anexe
Dovada respectarii standardelor ecologice DIN V 18035-7.
Declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de
indeplinire a Acordului cadru.
Declaratie pe propria raspundere ca odata cu echipamentul se vor transmite recomandari si instructiuni privind amplasarea, exploatarea,
evaluarea riscurilor si categoriilor de consumatori sub forma unor documente insotitoare ale echipamentelor. Pe echipament va fi
inscriptionat"lizibil" si "durabil", datele de identificare ale producatorului, denumirea, seria, anul de fabricatie si caracteristicile tehnice;
În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi asumata de toti membri asocierii.
Se vor preciza informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si care se refera la conditiile de munca si
protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, precum si entitatile juridice de la care se pot obtine, respectiv, Inspectia Muncii - site-ul:
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
ofertantul va prezenta de la principalul furnizor al produselor sau fabricant, standardele SR EN 1090-Executia structurilor de otel si
structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinte tehnice pentru structuri de otel sau echivalent (defineste calitatea materialelor folosite la fabricare
locurilor de joaca, aparatelor fitness cat si a mobilierului) si SR EN ISO 3834-3 Cerinte de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor
metalice. Partea 3: Cerinte de calitate normale sau echivalent.(defineste cerintele de calitate normale la sudarea prin topire a materialelor
metalice folosite la fabricare aparatelor de joaca si a aparatelor fitness, cat si a mobilierului, deci se asigura o calitate superioara produselor
respectandu-se standardele de calitate). Produsele vor contine minim cerintele din prezentul caiet de sarcini. Produsele vor fi descrise
amanuntit, fara ambiguitati, respectand prevederile caietului de sarcini.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Criteriul de atribuire stabilit de AC este pretul cel mai scazut.
Ofertantii vor complete Formularul de oferta cu valoarea totala rezultata in urma inmultirii pretului unitar cu cantitatea maxima a Acordului
cadru pe fiecare pozitie in parte.
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage
încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care
le implica îndeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.
Propunerea financiara va contine, pe lânga formularul de oferta, si centralizatorul cu produsele furnizate de asociati, subcontractanti.
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a produselor:
- Formular F1 - Centralizatorul financiar al obiectivului;
- Formular F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;
- Formular F3 – Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, cu incheierea de deviz (recapitulatia);
- Formular F4 (C11) – Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile;
- Formular F5 (C10) – Fise Tehnice pentru echipamente tehnologice, dotari;
- Formular C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale;
- Formular C7 – Lista cuprinzand consumurile de manopera;
- Formular C8 – Lista cuprinzand consumurile de utilaje;
- Formular C9 – Lista cuprinzand consumurile de transport;
Note:
Comisia de evaluare va analiza fiecare element în parte din cadrul propunerii financiare, în vederea asigurarii unei realitati în furnizare.
Analiza se efectueaza prin raportare la articole si sub-articole ale propunerii financiare care corespund activitatilor propunerii tehnice,
urmarindu-se daca acestea pot fi realizate conform cerintelor de calitate impuse prin caietul de sarcini, în conditiile preturilor de piata (asa
cum sunt reflectate de indici bursieri, statistici, etc.).

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfa?urata integral prin mijloace electronice operatorii economici au obliga?ia sa se
înregistreze în Sistemul Electronic al Achizi?iilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016.
AC accepta numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro.
DUAE completat cu informa?iile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica ?i propunerea
financiara vor fi transmise în format electronic / prin mijloace electronice.
Documentele precizate mai sus, respectiv fi?ierele care vor fi încarcate în SEAP de catre ofertant, vor fi semnate cu semnatura electronica
extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic în func?ie de calitatea acestuia – asociat/ter?/subcontractant.
Formularul de contract se va depune înso?it de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor
accepta numai în masura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.
Pre?ul se cripteaza, iar documentele ce con?in elemente de pre? se semnaleaza corespunzator.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII
Operatorii economici sa detina pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor
semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); Pentru solicitari de clarificari privind documentatia de
atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP ca operator economic conform art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite
solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016;În urma finalizarii
fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei
decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13–a din Legea
nr. 98/2016/ Capitolului V. Orice COMUNICARE, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt transmise in scris, PRIN MIJLOACE
ELECTRONICE DE COMUNICARE sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice. Se va introduce în SEAP la sectiunea „Intrebari”
documentul având titlu de Comunicare sau se va ata?eza un document în SEAP, la sectiunea DOCUMENTATIE, CLARIFICARI SI DECIZII,
în care se vor preciza respectivele informatii.Pentru transmiterea comunicarii ofertantului la procedura a rezultatului evaluarii fazei precum si a
motivelor de respingere, autoritatea/entitatea contractanta va proceda la accesarea sec?iunii „Întrebari” din detaliul anuntului de participare si
la încarcarea documentului, semnat cu semnatura electronica extinsa bazata pe certificat calificat , intitulat „Rezultatul fazei de evaluare”, prin
care se aduc la cunostinta ofertantului motivele respingerii, si prevederile legale asociate acestora. Ulterior, pentru definitivarea fazei
procedurale utilizatorul va ac?iona op?iunea de respingere, marcata în sistem prin semnul „ - ”. Toate documentele aferente documentatiei
transmise, se vor semna cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat;Dimensiunea maxima permisa a fisierelor încarcate SEAP este de max.40Mb, numarul acestora fiind nelimitat.
Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca inadmisibila, înainte de a se adresa Consiliului sau Instantei de judecata competente, persoana care
se considera vatamata are OBLIGATIA sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere în tot sau în parte a pretinsei
încalcari.
Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns în termen de 3 zile,
calculat începând cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de
remediere adoptate de autoritatea contractanta poate sesiza CNSC/Instan?a în vederea anularii actului autorita?ii contractante, obligarii
acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoa?terea dreptului pretins sau a interesului
legitim, în termen de:
a)10 zile, în cazul în care valoarea estimata a procedurii de achizi?ie publica, achizi?ie sectoriala sau de concesiune este egala sau mai mare
decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anun?urilor de
participare, potrivit legisla?iei privind achizi?iile publice, legisla?iei privind achizi?iile sectoriale sau legisla?iei privind concesiunile de lucrari ?i
concesiunile de servicii, dupa caz;
Atunci când doua sau mai multe oferte au o valoare totala egala a propunerii financiare si sunt clasate pe acelasi loc, în vederea departajarii,
autoritatea contractanta va solicita postarea in SEAP de noi propuneri financiare, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare în
clasament.DUAE se poate accesa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 8 alin. 1 lit. a si alin. 2 din Legea 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA INVESTITTII SI ACHIZITII
Adresa postala: Calea Dudesti nr. 191, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031084, Romania, Tel. +40 213180339, Email: dmaria@primarie3.ro, Fax: +40
213180336
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