
Reluare procedură Lot 3 „Amenajare spațiu de joacă
pentru copii”- Proiectare si executie lucrari pentru

investitia „Îmbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din
municipiul Toplita, judetul Harghita”  - COD PROIECT

125368
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL TOPLITA 
Cod de identificare fiscala: R4245178; Adresa: Strada: Nicolae Balcescu, nr. 14; Localitatea: Toplita; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod postal:
535700;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  DUMITRU  URZICA;  Telefon:  +40  266341772;  Fax:  +40  266341772;  E-mail:
secretariat@primariatoplita.ro; Adresa internet: (URL) www.primariatoplita.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
Reluare procedură Lot 3 „Amenajare spațiu de joacă pentru copii”- Proiectare si executie lucrari pentru investitia „Îmbunatatirea
calitatii vietii locuitorilor din municipiul Toplita, judetul Harghita”  - COD PROIECT 125368
Numar referinta: PAAPD1351461

 
II.1.2) Cod CPV principal
45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Contractul de Proiectare si executie lucrari pentru investitia „ Îmbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Toplita,
judetul Harghita” – „Amenajare spațiu de joacă pentru copii”, presupune proiectarea si apoi executia lucrarilor, pentru:
-   proiectare si executie lucrari  pentru amenajarea unui spatiu de joaca
Serviciile de proiectare cuprind:
-Proiect pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor de construire (P.A.C.+D.T.A.C.) si Elaborare studii și documentații necesare
obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism;
-Elaborare Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.T.+P.O.E./D.T.O.E)
-Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de exeuție
-Asistență Tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor - servicii de verificare tehnica a proiectarii din
partea verificatorilor tehnici atestati
 
Lucrarile ce trebuiesc excutate sunt descrise in cadrul DALI/SF atasate la caietul de sarcini.
Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 6
zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 4 zile inainte de
data limita de depunere a ofertelor.
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II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 613262,18; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

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

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

34928400-2 Mobilier urban (Rev.2)
71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
Municipiul HarghitaMunicipiul Harghita

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectul are ca scop cresterea atractivitatii municipiului Toplita prin amenajarea unui spatiu de joaca. Terenul pus la dispozitie se
afla in proprietatea Municipiului Toplita si este localizat intr-o zona accesibila locuitorilor. Situatia propusa consta in amenajarea
unui parc pe o suprafata de 3209 mp cu locuri de joaca pentru copii, cu diferite varste, dar si cu spatii verzi si zone de recreere
pentru parinti si ceilalti locuitori ai orasului. Accesele si aleile se vor realiza din pavaj tip piatra cubica, cu borduri pe contur. Gazonul
va fi de doua feluri,unul artificial pentru perimetrul de joaca unde sunt amplasate structurile de joaca si gazon natural, insamantat in
restul terenului, unde vor fi plantati arbori ornamentali si plante decorative. Bancile vor avea forma de semicerc si vor urmari forma
aleilor, se vor realiza ca suport din caramida plina, aparenta, cu sezutul din lamele din lemn. Stalpii de iluminat vor fi metalici, cu
doua surse de lumina, cu alimentare de la panouri fotovoltaice, monocristaline, cu protectie la supraincarcare si descarcare. Referitor
la  elemente  pentru  structuri  de  joaca,acestea  vor  fi  realizate  partial  din  lemn si  plastic  rezistent.  E  propusa  achizitionarea
urmatoarelor: figurine cu arc, cu diverse teme, tip calut, delfin, rata, motor; leagan pentru doua persoane; tobogan; ansambu de
catarat; ansamblu de catarat cu tobogane; carusel pentru copii mici.
Realizarea acestui obiectiv va ridica standardul de urbanism al zonei si va avea un impact pozitiv asupra populatiei. Destinatia
recreativa este oportuna pentru terenul studiat intrucat acesta se afla intr-o zona de agrement si sport a orasului.
Amenajarea spatiului de joaca presupune, pe suprafaþa de 3.209 mp:
- realizarea unui ansamblu de joaca, avand toate dotarile necesare, in vederea dezvoltarii creativitatii la copii, a cresterii capacitatilor
de socializare altele decat cele tehnologice si nu in ultimul rand de petrecere a timpului liber de care dispun parintii in aer liber
- asigurarea calitatii superioare a activitatilor recreative
- sprijinirea si respectarea eforturilor depuse de catre autoritatile locale si comunitatea locala de a asigura accesul tuturor copiilor la
structurile de sport, joaca si recreere.

 
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: Da
Identificarea proiectului: Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Toplita, judetul Harghita - cod SMIS 125368
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
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III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art.165 si art 167 din Legea nr. 98/2016-Modalitatea de indeplinire: Se va
completa DUAE. -In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinerea financiara
si/sau tehnico-profesionala de catre tert/teri sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii
contractante, de ofertantul clasat pe locul I din clasamentul intermediar. -Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute
la art. 164, art.165 si art 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura pentru
atribuirea contractului. -Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada
neincadrarii in situatiile de excludere prin prezentarea, la solicitarea AC a urmatoarelor informatii si documente: -cazier judiciar
pentru ofertant, in copie certificata „conform cu originalul’ semnata si stampilata de reprezentantul legal, astfel: Ofertantul clasat pe
primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prin
prezentarea, la solicitarea AC a urmatoarelor informatii si documente: a)certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu
privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul
prezentarii;  b)cazierul  judiciar  al  operatorului  economic  si  al  membrilor  organului  de  administrare,  de  conducere  sau  de
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia,  asa cum rezulta din certificatul  constatator emis de ONRC / actul  constitutiv;  c)dupa caz,  documente prin care se
demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d)alte documente edificatoare, dupa caz. -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 totate situatiile
cuprinse la art. 164, art. 166 alin. (2), art. 165, art 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016, se accepta orice document considerat
edificator emis de autoritati competente din tara respectiva. -In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi
transmise in limba in care au fost emise, in copie, conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de
traducerea autorizata a acestora in limba romana. -In sensul prevederilor art.63 (1) din Legea nr.98/2016, persoanele cu functie de
decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar
– Olariu Dumitru, Viceprimar – Bodor Attila Bela, Secretar – Ciobanu Mihai Iulian, Director Executiv – Neculai Sterica, Administrator
public – Rugina Dan Ciprian, Sef birou investitii responsabil achizitii proiect – Urzica Dumitru, Manager de proiect – Pușcaș Andrea,
Asistent Manager Proiect - Vodă Ana-Maria, Responsabil financiar Proiect - Trif Alina Maria, Responsabil Tehnic – Kalapacs Zsolt,
Consilieri locali: - Bodor Attila Bela, - Borș Andra Ramona, - Buzilă Victor Sebastian, - Calinovici Mihai Achim, - Coman Ionel, -
Ferencz Vlăduț Ionel, - Hirișcău Horațiu Sever Nicu, - Kontratovici Ionel, - Macarie Olimpiu Marius, - Man Călin Constantin, - Mare
Gabriela Laura, - Negrea Gheorghe Alin, - Pop Daniela Lenuța, - Szabo Coloman Emeric, - Tudor Ionela, - Vodă Marc Ioan Andrei,
Dobrean Olga-Ana, Expert cooptat: - Vasilică Țugui – expert achizitii cooptat
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, ca este
legal constituit si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si 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.
Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE. In urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in
clasamentul intermediar, acesta va prezenta documentul justificativ, astfel: 1. Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa
rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; Datele/informatiile precizate in acest document sa fie reale/actualela
momentul prezentarii. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul
CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul va prezenta certificatul scanat in SICAP. In cazul persoanelor juridice
straine se solicita prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere
profes ional ,  conforme  legi i  tar i i  de  rez identa  a  operatorulu i  economic .  ( se  va  ver i f ica  pr in  accesarea
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do); prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru
anul calendaristic in curs. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul
iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si care vor fi insotite de
traducere efectuata de o persoana atestata conform legii nr. 178/1997.

 
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
Experiența similară - Având învedere limitarea unui numar maxim de litere pentru publicarea in JOUE informatiile complete se afla in
documentul atasat-  Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Lista principalelor lucrari executate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 7 ani, (raportati la data limita de depunere a
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ofertei stabilita initial prin anuntul de participare fara a se lua in calcul eventualele decalari ale datei limita prevazuta in anuntul
initial) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/doc. constatatoare sau echiv. din care
sa rezulte faptul ca au fost executate in confor. cu normele prof. in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari de constructii sim. cu cele
care formeaza obiectul procedurii de achizitie cu o valoare totala cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu:
 – proiectare si executie lucrari  pentru amenajarea unui spatiu de joaca – 578.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract, maximum
3 contracte de executie lucrari care sa fie derulate la nivelul unui contract/proiect de constructii si/sau reparatii si/sau modernizari
si/sau reabilitari de construcții civile sau amenajeri de spatii de joaca/parcuri/locuri de recreere, etc. In cazul in care este depusa o
oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor referitoare la experienta
similara se realizeaza prin cumul. - Având învedere limitarea unui numar maxim de litere pentru publicarea in JOUE informatiile
complete se afla in documentul atasat-  Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Se va prezenta initial DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative care
probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc
in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.
La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: -nr și data contr.(lor) invocat/invocate drept exp. similară; -tipul/categoriile de
lucrări executate; -calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant);
-ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil; -data si nr.documentului de receptie; - val. lucrarilor similare exprimata
in lei fara TVA; -data de incepere si data de incheiere a contractului;
-denumirea completa a benef. lucrarii.
Op. ec. clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire,
asupra ofertelor admisibile, face dovada indeplinirii  cerintei privind exp. similara, prin inscrisuri reprezentand certificari/ doc.
constatatoare pentru acele lucrari/servicii pe care ofertantul considera ca AC trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea
indeplinirii cerintei privind exp. similara.
Respectivele certificari vor trebui sa indice: a. ob. serv./lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare
pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind exp. similara;b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt AC sau client privati,
c. valoarea in lei fara tva inclusiv valoarea lucrarilor executate/serviciilor prestate in perioada de referinta (ultimii 7 ani/5 ani pentru
servicii);d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-au executat serv./lucrarile.
e. locul executiei lucrarilor/serviciilor;f. sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si
daca au fost duse la bun sfarsit;
Note.
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Având învedere limitarea unui numar maxim de litere pentru publicarea in JOUE informatiile complete se afla in documentul atasat-
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Exp. similara in prestari servicii-Lista principalelor serv.prestate in ultimii 5 ani, (raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita
initial prin anuntul de participare fara a se lua in calcul eventualele decalari ale datei limita prevazuta in anuntul initial) cu indicarea
valorilor, datelor si a benef. publici sau privati, insotita de certificari/doc. constatatoare sau echivalent din care sa rezulte faptul ca au
fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit serv. de proiectare similare (proiectare
tehnica si/sau asistenta tehnica) cu cele care formeaza obiectul procedurii de achizitie cu o valoare totala cumulata fara TVA mai
mare sau cel putin egala cu:
– proiectare si executie lucrari  pentru amenajarea unui spatiu de joaca- 34.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract, max. 3
contracte de prestari servicii de proiectare (indiferent de faza proiectarii – SF/DALI/PT) sa fie derulata la nivelul unui contract/proiect
de constructii si/sau reparatii si/sau modernizari  si/sau reabilitari de terenuri/construcții civile. In cazul in care este depusa o oferta
de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor referitoare la experienta
similara se realizeaza prin cumul. - Având învedere limitarea unui numar maxim de litere pentru publicarea in JOUE informatiile
complete se afla in documentul atasat-  Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Se va prezenta initial DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative care
probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc
in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.
La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: -nr și data contr.(lor) invocat/invocate drept exp. similară; -tipul/categoriile de
lucrări executate; -calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant);
-ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil; -data si nr.documentului de receptie; - val. lucrarilor similare exprimata
in lei fara TVA; -data de incepere si data de incheiere a contractului;
-denumirea completa a benef. lucrarii.
Op. ec. clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire,
asupra ofertelor admisibile, face dovada indeplinirii  cerintei privind exp. similara, prin inscrisuri reprezentand certificari/ doc.
constatatoare pentru acele lucrari/servicii pe care ofertantul considera ca AC trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea
indeplinirii cerintei privind exp. similara.
Respectivele certificari vor trebui sa indice: a. ob. serv./lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare
pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind exp. similara;b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt AC sau client privati,
c. valoarea in lei fara tva inclusiv valoarea lucrarilor executate/serviciilor prestate in perioada de referinta (ultimii 7 ani/5 ani pentru
servicii);d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-au executat serv./lucrarile.
e. locul executiei lucrarilor/serviciilor;f. sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si
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daca au fost duse la bun sfarsit;
Note.
3.) Proportia de subcontractare
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din
punct de vedere formal asocierea. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi
legalizata in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a
viitorului contract de achizitie publica, conform art. 174 din Legea nr.98/2016, ofertantul are dreptul de a include in propunerea
tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. In cazul incare autoritatea contractanta solicita, ofertantul
are  obligatia  de  a  preciza  partea/partile  din  contract  pe  care  urmeaza  sa  le  subcontracteze  si  datele  de  recunoastere  ale
ubcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuiesa se afle in situatia prevazuta de art. art. 164, 165 si art.167 din Legea
nr.98/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/
subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre
respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. - Completare DUAE. Acordul
de asociere se va prezenta odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament/acorduri vor fi
solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

 

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: 11.07.2022 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: 11.11.2022
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.07.2022; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
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              Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
- Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de
lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile
furnizorilor de semnătură electronică);
 
Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-
licitatie.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.
 
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

 
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: 
Conform art. 8 din Legii 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor  sectoriale  și  a  contractelor  de concesiune de lucrări  și  concesiune de servicii,  precum și  pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2022
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