
Strategie de Transformare Digitală
Anunt de participare

 
 

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  0266341772;  Fax:  +40  266341772;  E-mail:
proiecte@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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100159380
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
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
Strategie de Transformare Digitală
Numar referinta: PAAPD1359469

 
II.1.2) Cod CPV principal
79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit, consta in realizare Strategie de Transformare Digitală aferenta
obiectivului: „ Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiului Toplița” SMIS 154959.
Cod unic de identificare:  4245178
Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor presupune crearea conceptului general de digitalizare ce va fi implementat
la nivelul intregului UAT MUNICIPIUL TOPLITA.
Astfel obiectivele specifice care vor fi atinse in cadrul contractului de servicii sunt:
- Elaborarea Strategiei de transformare digitala (STD);
- Plan de Actiune si Monitorizare (PAM)
Dezvoltare Strategie de Transformare Digitală este o activitate componentă în cadrul Cererii de finantare aferentă proiectului
„Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiului Toplița”.
Obiectivul de investiții „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiului Toplița” a fost depus spre finantare in
cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, Componenta 1, CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare
strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai
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putin dezvoltate, Operatiunea Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele
orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP.
Pentru acest obiectiv de investitii a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 701/04.05.2022, cod proiect 154959.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de
catre operatorii  economici,  până în a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea
nr.98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in
masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 806700; 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: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
Municipiul Toplita, Str. Nicolae Bălcescu, nr.14, judetul HarghitaMunicipiul Toplita, Str. Nicolae Bălcescu, nr.14, judetul Harghita

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit, consta in realizare Strategie de Transformare Digitală aferenta obiectivului: „
Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiului Toplița” SMIS 154959.
Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor presupune crearea conceptului general de digitalizare ce va fi implementat
la nivelul intregului UAT MUNICIPIUL TOPLITA.
Astfel obiectivele specifice care vor fi atinse in cadrul contractului de servicii sunt:
- Elaborarea Strategiei de transformare digitala (STD);
- Plan de Actiune si Monitorizare (PAM)
Pentru realizarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract sunt necesare prestarea următoarelor activități/etape:
Etapa I: Etapa de pregătire presupune pregătirea tuturor actorilor implicați pentru procesul de transformare digitală etapă ce include
transferul know how-ului transformațional la personalul tuturor entităților implicate în scopul asigurării tranziției acestora de la
modul de lucru traditional și uzat moral de prestare a servicilor publice către un mediu digitalizat complet. Lista actorilor implicați va
cuprinde minim toate entitățile aflate în coordonarea directă (integrală sau parțială) a autorității contractante.
Etapa II - Elaborarea Strategiei de Transformare Digitală propriu zisă – etapă ulterioară procesului de pregătire menționat la punctul
anterior ce constă în elaborarea unui document programatic ce ve reflecta parcursul ce trebuie urmat ulterior finalizării proiectului.
Strategia de transformare digitală este menită să conducă la creșterea calității  vieții  cetățenilor și a prosperității  comunității.
Proiectul e parte integrantă a unei viziuni mai largi asupra orașului care este fundamentată pe calitatea vieții, inovație, standardizare
și debirocratizare find un instrument declanșator (enabler), nu un scop în sine. Strategia este destinată să integreze și sincronizeze
energiile, să standardizeze procedurile și să implementeze instrumente de lucru astfel încât parcursul transformational să fie
accelerat și să conducă la rezultate vizibile.
Strategia va fi asumată și promovată permanent de instituție și se întemeia pe un proces continuu de consultare și comunicare cu
comunitatea și instituțiile implicate. Strategia va avea la bază securitatea cibernetică și protejarea datelor cetățenilor, astfel încât
eforturile de digitalizare să nu fie afectate de incidente de securitate și încălcări ale drepturilor cetățenilor cu privire la protecția
datelor personale.
Strategia  va  fi  actualizată  permanent,  printr-un mecanism funcțional  și  coerent,  rolul  ei  fiind de a  conduce la  dezvoltarea
capacităților și capabilităților instituționale, inclusiv a rezilienței în sens de capacitate adaptativă și transformațională, bazată pe
inovații și tehnologii digitale.
Strategia de transformare digitală trebuie sa fie realistă și flexibilă, deschisă permanent actualizărilor necesare determinate de
evoluțiile rapide ale mediului strategic. Este esențial ca ea să faciliteze o abordare integrată a transformării digitale în comunitate,
abordare corelată cu obiectivele și direcțiile strategice principale și într-o manieră sinergică cu celelalte strategii și documente
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strategice.
 
Obiectivul de investiții „ Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiului Toplița” a fost depus spre finantare in
cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, Componenta 1, CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare
strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai
putin dezvoltate, Operatiunea Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele
orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP.
Pentru acest obiectiv de investitii a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 701/04.05.2022, cod proiect 154959.
Valoarea estimata a contractului: 806.700,00 lei fara T.V.A.
Detalii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 30%

 
Denumire factor evaluare: Criteriu tehnic - P2.1 Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și
o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților
Pondere: 42%

 
Denumire factor evaluare: Criteriu tehnic - P2.2 - Experiența similară a experților
Pondere: 28%

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 8; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
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: Proiectul „ Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiului Toplița” a fost depus spre
finantare in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, Componenta 1, CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor,
planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin
dezvoltate,
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Pentru acest proiect a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 701/04.05.2022, cod proiect 154959.
Contractul de finanțare nr.  701/04.05.2022, Cod SIPOCA 1227 Cod MySMIS2014+ 154959, încheiat cu Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor  Publice  și  Administrației  în  calitate  de  Autoritate  de  Management  pentru  Programul  Operațional  Capacitate
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Administrativă, denumită în continuare AM POCA, in cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritara
Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Operatiunea Introducerea de sisteme si standarde comune în
administratia  publica  locala  ce  optimizeaza  procesele  orientate  catre  beneficiari  în  concordanta  cu  SCAP,  Cod  apel:
POCA/972/2/1/Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate
catre beneficiari în concordanta cu SCAP, componenta CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de
simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 

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: 
Cerinta 1: Ofertantul-operatorul economic, membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului
economic si persoanele cu putere de reprezentare, de decizie sau de control din cadrul operatorului economic nu trebuie sa fi fost
condamnat printr-o hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia din infractiunile prevazute la art.164 din
Legea 98/2016. Aceleasi cerinte se aplica si pentru subcontractantii declarati/tertii sustinatori.
Dovedire:
Completare DUAE de catre ofertant/asociat si separat de subcontractanti/tert sustinator cu informatiile aferente situatiei lor –litera
A;
Se va prezenta la depunerea ofertei - Formularul nr.3 - Acordul de asociere impreuna cu Formularul nr. 4 - Declaratie privind
legalizarea asocierii.
 
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor:
A.Caziere judiciare pentru operatorul economic si  membrii  organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
operatorului economic si persoanele cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asa cum rezulta din certificatul constatator
emis de ONRC/ actul constitutiv.
B.Persoane juridice/fizice straine pot prezenta documente echivalente sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art.164, 165 si 167 din Legea
98/2016.
Vor prezenta aceste informatii:Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.
 
Cerinta 2: Ofertantul nu trebuie sa aiba datorii restante la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora conform
prevederilor art.165 din Legea 98/2016 (prezentarea certificatelor va fi facuta doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor).
Dovedire:
Completare DUAE de catre ofertant/asociat si separat de subcontractanti/tert sustinator cu informatiile aferente situatiei lor – la
litera B;
 
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor:
A.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia
societatea are sediul social privind plata la bugetul general consolidat-formulare tip emise de organismele competente, VALABILE la
momentul prezentarii acestora;
B.Certificate de atestare a platii impozitelor si taxelor locale eliberate de autoritatea publica locala/ autoritatile publice locale in
circumscriptia careia/carora are sediul social, VALABILE la momentul prezentarii acestora;
In conformitate cu prevederile art. 165 alin. (3) din Legea 98/2016 actualizata, pentru sediile secundare/punctele de lucru se va
prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la
bugetul general consolidat datorate.
C.Persoane juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care
acestia sunt rezidenti, din care sa reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestora catre bugetul de stat si bugetul
local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia
pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii
profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
D.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; alte documente edificatoare, dupa caz.
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Vor prezenta aceste informatii:Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.
 
Cerinta 3: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 60 si art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice.
Dovedire:
Completare DUAE de catre ofertant/asociat si separat de subcontractanti/tert sustinator cu informatiile aferente situatiei lor – la
litera C ;
Se va prezenta la momentul depunerii ofertelor Declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice- Formularul 2,  de catre toti  participantii  la procedura de atribuire (ofertant,  asociat,  subcontractant si  tert
sustinator).
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor:
A.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; alte documente edificatoare, dupa caz.
B.Persoane juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art.164, 165 si 167 din Legea
98/2016.
 
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Primar – Olariu Dumitru, Viceprimar – Bodor Attila Bela, Secretar –
Ciobanu Mihai Iulian, Director Executiv – Neculai Sterica, Administrator public – Rugina Dan Ciprian, Sef birou investitii – Urzica
Dumitru, Ciubucă Maria Magdolna - responsabil financiar,Tompea Mircea - responsabil achiziții publice, Urzică Liliana - asistent
manager, Zoga Iuliu - responsabil tehnic; 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- Stamate Corina
Vor prezenta aceste informatii: Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Dovedire:
Completare DUAE de catre ofertant/asociat si separat de tert sustinator la sectiunea Criterii de selectie, punctul A:Indicatie globala
pentru toate criteriile de selectie, unde va fi afisat textul: ”In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere
operatorului economic sa declare ca ACESTA INDEPLINESTE TOATE CRITERIILE DE SELECTIE IMPUSE INDICATE IN ANUNTUL
RELEVANT SAU IN DOCUMENTELE ACHIZITIEI MENTIONATE IN ANUNT.” prin selectarea uneia din optiunile DA sau NU.
 
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor:
A.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului. Se poate prezenta
certificatul constatator emis de catre O.N.R.C. in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura
electronica extinsa.
B.Persoane juridice/fizice straine:documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta însotite de
traducerea autorizata a acestora în limba româna.
C.În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol.

 
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.) Proportia de subcontractare
Declaratie privind partea/partile care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora (daca este cazul).
Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60,
art.165,art.167, art.164 din Legea 98/2016. - Completare DUAE de catre ofertant la sectiunea Criterii de selectie, punctul A: Indicatie
globala pentru toate criteriile de selectie, unde va fi afisat textul: ”In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta
cere operatorului economic sa declare ca ACESTA INDEPLINESTE TOATE CRITERIILE DE SELECTIE IMPUSE INDICATE IN ANUNTUL
RELEVANT SAU IN DOCUMENTELE ACHIZITIEI MENTIONATE IN ANUNT.” prin selectarea uneia din optiunile DA sau NU.
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Se va prezenta la depunerea ofertelor Formularul  nr.  5 -  Acord de subcontractare încheiat între ofertant si  subcontractanti;
Partea/partile subcontractate vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractant.
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor:
-declaratia subcontractantului privind modalitatea de aplicare a prevederilor art.218 alineat (1) din Legea 98/2016 (daca opteaza sau
nu pentru posibilitatea mentionata in articol) si documente doveditoare.
-Prezentarea documentelor relevante privind resursele materiale si umane pentru partea lor de implicare in contract, daca este
cazul.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60,
art.165,art. 167, art. 164 din Legea 98/2016.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

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

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

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

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 
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IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 15.12.2022 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
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: 15.04.2023
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.12.2022; 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
              1.”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”.
2.Modalitatea de departajare a ofertelor:
In conformitate cu prevederile art. 34 din H.G. 395/2016 stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin compararea punctajului rezultat
pentru ofertele admisibile. Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport
calitate-pret”. În situatia în care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va
stabili in ordinea descrescatoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”, iar oferta câstigatoare va fi declarata
cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul astfel refacut. În situatia în care prin aplicarea acestui sistem nu se obtine o departajare a
ofertelor clasate pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea (prin intermediul SEAP la Sectiunea
“Intrebari”) prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii
autoritatii contractante.
3.Informatii privind asocierea
Asociatii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165,art.167,
art.164 din Legea 98/2016.
In cazul participarii in asociere se va prezenta la depunerea ofertei - Formularul nr.3 - Acordul de asociere impreuna cu Formularul nr. 4 -
Declaratie privind legalizarea asocierii.
In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.1.1.
Fiecare asociat va accesa SEAP si va completa DUAE.

 
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: -Fax: +40 213104642 /
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+40 218900745; E-mail: -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: 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 alineat (1) litera b) din Legea nr.101/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare .

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
MUNICIPIUL TOPLITA 
Adresa: Strada: Nicolae Balcescu, nr. 14, Sector: -, Judet: Harghita; Localitatea: Toplita (Harghita); Cod postal: 535700; Tara: Romania;
Telefon: -Fax: -E-mail: -Adresa internet: (URL) www.primariatoplita.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2022
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