
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de concesionare

Tip Legislatie: Legea nr. 100/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL TOPLITA 
Cod de identificare fiscala: R4245178; Adresa: Strada: Nicolae Balcescu, nr. 14; Localitate: Toplita; Cod Postal: 535700; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO124 Harghita; Adresa de e-mail: secretariat@primariatoplita.ro; Nr de telefon: +40 266341772; Fax: +40 266341772;
Persoana de contact: DUMITRU URZICA; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(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 (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Autoritatea regională sau locală

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Contract de concesiune de servicii privind delegarea gestiunii „Sistemului de Iluminat public” din Municipiul Toplița
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 12531/2020

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Servicii
Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii sistemului de iluminat public prin contract de concesiune, constând în
activitățile de operare propriu-zisă, gestiune, administrare, exploatare, întreținere-menținere. Obiectul concesiunii este Sistemul de
Iluminat Public al Municipiului Toplița care presupune următoarele activități:
1.   Întreținerea sistemului de iluminat public- cuprinde intretinerea iluminatului cailor de circulatie rutiera si pietonala, ilumint
fotovoltaic.
2.   Iluminat arhitectural - Intretinerea echipamentelor actuale utilizate pentru iluminatul arhitectural al unor obiective din Municipiul
Toplita.
3.   Iluminat festiv-montare/demontare pentru sărătorile de iarnă cu materiale din stocul Municipiului Toplița
Operatorul serviciului de iluminat public va realiza urmatoarele:   
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• intretinerea intregului sistem de iluminat.
• mentinerea/aducerea sistemului de iluminatului public la parametrii luminotehnici la nivelul standardului EN-13201.
• depozitarea deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor de întreţinere in conformitate cu legislatia in vigoare.
 
Valoarea totală a contractului pentru 4 ani este de 480.000 lei, respectiv 10.000 lei/lună.
Valoarea redevenței este de 2000 lei/luna.
 
Termenul  pana la  care  se  pot  solicita  clarificari  este  de 18 zile  inainte  de data  limita  de depunere  a  ofertelor.  Autoritatea
Contracatanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 15-a zi inaintea deschiderii ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 480000 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
Coduri CPV secundare:

34928500-3 Echipament de iluminat stradal (Rev.2)
45316100-6 Instalare de echipament de iluminare exterioara (Rev.2)
50232110-4 Reconditionarea instalatiilor de iluminare publica (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:
UAT MUNICIPIUL TOPLIȚA

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl  constituie delegarea gestiunii  sistemului de iluminat public prin contract de concesiune, constând în
activitățile de operare propriu-zisă, gestiune, administrare, exploatare, întreținere-menținere. Obiectul concesiunii este Sistemul de
Iluminat Public al Municipiului Toplița care presupune următoarele activități:
1.   Întreținerea sistemului de iluminat public- cuprinde intretinerea iluminatului cailor de circulatie rutiera si pietonala, ilumint
fotovoltaic.
2.   Iluminat arhitectural - Intretinerea echipamentelor actuale utilizate pentru iluminatul arhitectural al unor obiective din Municipiul
Toplita.
3.   Iluminat festiv-montare/demontare pentru sărătorile de iarnă cu materiale din stocul Municipiului Toplița
Operatorul serviciului de iluminat public va realiza urmatoarele:   
• intretinerea intregului sistem de iluminat.
• mentinerea/aducerea sistemului de iluminatului public la parametrii luminotehnici la nivelul standardului EN-13201.
• depozitarea deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor de întreţinere in conformitate cu legislatia in vigoare.

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

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Termenul de intervenție Componenta tehnică 10%
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II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 48; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

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: Nu

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Contractul va fi  ajustat dupa urmatoarea metoda :Conform art.  164 din H.G. 395/2016 prețul contractului poate fi  ajustat în
condiţiile art. 221 din Legea 98/2016, pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe
piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive
ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :
Pe parcursul derularii contractului de delegare, pretul poate fi ajustat in conditiile prevazute de Ordinul 77/2007 emis de ANRSC din
14.03.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
a) la modificarea majora a costurilor, determinate de realizarea modernizarii sistemului de iluminat public;
b) la modificarile determinate de prevederile legislative care conduc la cresterea cheltuielilor materiale, a cheltuielilor cu protectia
mediului si a cheltuielilor de Securitate sanatate a muncii.
Tariful  initial  al  prestarii  serviciului  de iluminat  public  prevazut  in  contractul  de concesionare se va actualiza,  la  solicitarea
concesionarului, in baza justificarilor prevazute de Ordinul 77/2007 ANRSC, utilizandu-se formula de actualizare urmatoarele:
V(1) = V(0) + delta(V), unde:
V(1) - valoarea modificată a activităţilor specifice serviciului de iluminat public;
V(0) - valoarea actuala a activităţilor specifice serviciului de iluminat public;
delta(V) - creşterea valorii aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat public;
delta(V) = [delta(ct) + delta(ct) x r%], unde:
delta(ct) - creşterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri; r%- cota de profit.

 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
a)   Declaratie privind neincadrarea in situațiile prevăzute ca motive de excludere la art.79, art. 80 și art. 81 din Legea 100/2016
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Complectare si prezentare formulare nr.9, 10, 11
-Modalitatea de indeplinire: -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 transmise până la ora și data limită de
depunere a ofertelor.
-Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 79, art.80 și art. 81 din Legea 100/2016, atrage excluderea
ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.  -Ofertantul face dovada neincadrarii  in situatiile de excludere prin
prezentarea, a urmatoarelor informatii si documente:
 -cazier judiciar pentru ofertant, in copie certificata „conform cu originalul’ semnata si stampilata de reprezentantul legal, astfel:
Ofertantul face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prin prezentarea, 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;

Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare „Termenul de intervenție” se acordă astfel:
a)   Pentru cel mai mic termen de intervenție se acordă punctaj maxim respectiv 10 puncte
b)   Pentru un termen mai mare decât decât cel prevăzut la punctual a) punctajul se acordă astfel: P= termenul
cel mai mic ofertat/termenul ofertat x100
Punctajul obținut pentru acest factor de evaluare se va înmulții în cazul fiecărei oferte cu ponderea relative de
10% alocată factorului de evaluare. Notă: Termenul de intervenție va fi ofertat în ore, dar termenul maxim in
care se va interveni sa nu depaseasca 24 ore
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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. 84
alin. (1), art. 79, art. 81 din Legea 100/2016 concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; model formular 9
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.79, art.80 și art.81 din Legea 100/2016, 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.
-   De asemenea, ofertantul va respecta urmatoarele cerinte:
Ofertantul va prezenta autorizatiile necesare exercitarii activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului ce face obiectul
prezentei proceduri, in valabilitate la data limita de depunere a ofertei.
A) Persoane fizice/juridice romane – Atestate ANRE tip A1, C1A, C2A in conformitate cu art. 8 din Ordinul nr.45/2016 – se vor
prezenta copii ale atestatelor conform cu originalul.
B) Persoane fizice/juridice straine – Operatorii economici nerezidenti vor prezenta documente echivalente emise de autoritatile
competente din tara de rezidenta.
C) Certificat ISO 9001:2015 pentru lucrari de instalatii electrice 0.4-20 KV,servicii de intretinere a iluminatului public , valabil la data
limită de depunere a ofertelor.
D) Ofertantul va prezenta pe langa certificatul ISO 9001:2015 si ultimul audit de supraveghere, efectuat in ultimele 12 luni.
 
Nota: In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, cerinta este considerata indeplinita daca fiecare asociat detine
respectiva autorizatie prin raportare la partea de contract pe care o va indeplini.
-Declarație  privind neîncadrarea  în  situațiile  privind conflictul  de  interese,  conform prevederilor  art.43  și  art.44  din  Legea
nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii – complectarea si prezentarea formularului nr.8
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire sunt: Primar – Platon Stelu, Viceprimar – Olariu Dumitru, Secretar – Ciobanu Mihai Iulian, Director Executiv – Neculai
Sterica, Administrator public –Marc Eugen, Arhitect sef – Nita Constantin, Sef birou investitii – Urzica Dumitru, Cons. Birou Investiții -
Pușcaș Andrea, Cons.Birou Investiții - Vodă Ana-Maria, Cons.Birou Investitii – Kalapacs Zita, Șef Coloană- Karacson Cristea Otto
Csaba, Cons. Cons. Economic Birou Contabilitate- Pop Eugenia, Referent specialitate Birou Urbanism – Kalapacs Zsolt, Petrut Dan-
consilier local, Valcan Ileana-consilier local, Ionita Teodorian-consilier local, Coman Ionel-consilier local, Macarie Marius -consilier
local, Man Calin-consilier local, Tompea Simina-consilier local, Natea Dorel-consilier local, Pacurar Bianca-consilier local, Buzila
Sebastian-consilier local, Lazar Cristian-consilier local, Erofei Samoil-consilier local, Pop Daniela-consilier local, Bodor Attila-consilier
local, Szabo Emeric-consilier local, Deme Karol Jolt-consilier local.
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: ofertantul 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/actuala 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 profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se
va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do); prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei
impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs.
2.   Certificat de atestare fiscală, eliberat de organul de administrare fiscală al unitatii  administrativ teritoriale pe raza căruia
operatorul economic iși are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la termenul limita de depunere a
ofertelor, la bugetul general consolidat.
3.   Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la
termenul limita pentru depunerea ofertelor, la bugetul local, se va prezenta certificatul eliberat atât pentru sediul social, sediile
secundare, precum și punctul/punctele de lucru pentru care există obligații de plată.
Odata cu oferta operatorii economici participanti la procedura au obligația să complecteze  și să depună în original formularele din
sectiunea FORMULARE. În cazul în care operatorul economic nu se încadrează in situația de a complecta anumite formulare NU
TREBUIE SA LE DEPUNA!
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.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
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Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Operatorul economic participant la procedura de achizitie trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara
de rezidenta din care sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In acest sens, obiectul contractului trebuie sa
aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator
Certificatul  constatator emis de catre Oficiul  National  al  Registrului  Comertului,  din care sa rezulte obiectul  de activitate al
ofertantului, informatiile legate de structura actionarilor si reprezentantilor legali; informatiile cuprinse in acest document vor fi
reale/actuale la data prezentarii acestuia;
Documente echivalente emise în tara de rezidenta, in cazul ofertantilor straini.
Atestat ANRE tip A1, C1A, C2A in conformitate cu art. 8 din Ordinul nr.45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice valabil la data limita de depunere a ofertelor– se vor
prezenta copii ale atestatelor conform cu originalul.
Documentele solicitate vor fi depuse până la data și ora limită de depunere a ofertelor in oricare din variantele original/copie
legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.
Nota:
Operatorul economic declarant castigator va respecta prevederile Legii nr.51/2006 republicată, a serviciilor comunitare de utilități
publice și ale Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, având obligația de a
obține Licența ANRSC în termen de cel mult 90 de zile de la data încheierii contractului. Model formular 17
Documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de lider, asociat, subcontractant și terț susținător, pentru activitățile prestate în
cadrul contractului.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Specificati cifra de afaceri medie anuala
Media cifrei de afaceri globala, in ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019), sa fie mai mare sau cel putin egala cu 480.000 lei fără TVA
conform dispozițiilor art. 33 alin (2) lit. a din H.G. 867/2016.
Prevederile art. 76-78 din Legea nr.100/2016 referitoare la susținerea terțului și la asocierea de operatori economici se aplică in mod
corespunzător
Conform art.76 alin.2 din Legea 100/2016 in situatia utilizarii unui tert sustinator pentru demonstrarea capacitatii economice si
financiare, operatorul economic are obligația de a dovedii entității contractante ce a luat toate măsurile necesare pentru a avea
acces  in  orice  moment  la  resursele  necesare,  prezentand  un  angajament  în  acest  sens  din  partea  terțului/terților
susținator/susținători. Model formular 7 Angajamentul de susținere dat de tert/terți trebuie să prevada care sunt resursele financiare
respective si a specific faptul ca disponibilizarea acestora se realizeaza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe
parcursul îndeplinirii contractului de concesiune in cauza, precizandu-se și modul concret in care va intervene in implementarea
contractului, in functie de necesitatile care apar pe parcursul îndeplinirii acestuia.
Terțul/Terții care asigură susținerea trebuie sa depuna in cadrul ofertei documente din care să rezulte propria cifra de afaceri,
corespunzător cerinței de calificare prevăzute în documentația de atribuire
În cazul în care mai mulți operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui
tert în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară potrivit prevederilor Legii nr.100/2016
Autoritatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la
situatia economica si financiara îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum si daca nu se incadraza in motivele de
excludere prevazute la art.79-81 din Legea nr. 100/2016. Daca tertul se încadrează în motivele de excludere prevazute la art.79-81
din lege, entitatea contractanta solitita, o singura data, ca operatorul economic să înlocuiască terțul susținător.
Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea „ conform cu originalul”.
Documentele prezentate într-o altă limbă decât limba română, vor fi însoțite de traducere autorizata
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu annual lei/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani. Cei 3 ani se vor
calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin Anuntul de concesionare, chiar daca ulterior initierii
procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.
Modalitatea de indeplinire: 
Se vor prezenta:
O declarative privind cifra de afaceri medie anuala din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru ultimele trei
exerciții financiare disponibile, in funcție de data infiintarii sau inceperii actrivitatii operatorului economic.
Situații financiare sau extrase din situatii financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazut de legislatia tarii in
care este stabilit operatorul economic Ex.: Documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri globale, cum ar fi: bilanturi/ balante
contabile din care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, cu conditia
ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul face dovada ca detine capacitatea economico-financiara solicitata.
Operatorul face dovada indeplinirii criteriilor privind situația economică și financiară conform art.34
Terțul susținător/asociații vor complete formuralele și declarațiile corespunzător care confirmă îndeplinirea cerințelor din aceasta
sectiune, aceste documente regasindu-se in sectiunea FORMULARE din cadrul documentației de atribuire.
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III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
I. Experiența similară
Pentru contractele de achizitie de servicii:  executarea de servicii  de tipul  specificat  Ofertanților  li  se solicită o listă unde să
demonstreze prestarea de servicii similare duse la bun sfârșit obiectului contractului realizate in ultimii 3 ani, cu licență ANRSC de la
data limita de depunere a ofertelor in valoare cumulata de cel putin 480.000,00 lei fara TVA (in cazul decalarii termenului de
depunere a ofertelor, perioada de calcul a experientei similare se va raporta la noul termen de depunere). Conform Instructiunii nr
2/2017 ANAP art. 9 alin. (3), prin sintagma „duse la bun sfârșit” se înțelege:
a) servicii  recepționate parțial,  cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiență similară să permită
evidențierea lui ca rezultat independent;
b) servicii recepționate la sfârșitul prestării; sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție.
Prin servicii similare se inteleg servicii de proiectare/întreținere/mentenanță instalații electrice exterioare de joasă tensiune sau -
realizarea de rețele electrice de iluminat public/privat, asemanatoare, de tipul/natura si complexitatea, cat si din punct de vedere al
rezultatului sau functionalitatii urmarite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achizitiei, ai caror beneficiari sunt
autoritati contractante sau clienti privati. Se vor lua in considerare prestari similare cu obiectul achizitiei, semnate/incheiate/incepute
chiar si inainte de perioada specificata, dar derulate in aceasta perioada, din care sa reiasa ca acestea au fost duse la bun sfarsit. Nu
se iau in considerare contractele aflate in derulare si nereceptionate deloc la data limita de depunere a ofertelor. De asemenea, in
lista se vor indica beneficiarii  serviciilor similare (autoritati contractante sau clienti privati),  valoarea, perioada si locul livrării
produselor va precizeza si daca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la
bun sfarsit.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Conform prevederilor art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la sustinerea tertului si la asocierea de operatorii economici se
aplica în mod corespunzător. Conf. Art. 76, alin (2) din Legea 100/2016 in situații utilizarii unui tert sustinator pentru demonstrarea
capacitatii tehnice si profesionale, operatorul economic are obligația de a dovedii entitatii contractante ce a luat toate masurile
necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele declarate in sustinerea ofertantului, prezentand un angajament în acest
sens din partea tertului/tertilor sustinatori/sustinator.
 
 Angajamentul de susținere dat de terț/terți  trebuie sa prevada care sunt resursele pe care terțul/terții  sustinatori le pun  la
dispozitia ofertantului si sa specifice faptul ca disponibilizarea acestora se realizeaza neconditionat, in functie de necesitatile care
apar pe parcursul indeplinirii contractului de concesiune in cauza.
Terțul/Terții care asigura sustinerea trebuie sa depuna in cadrul ofertei documente din care sa rezulte propria experienta similara,
corespunzator cerintei de calificare prevazute in documentatie.
 In cazul  în care mai  mulți  operatori  economici  participa în comun la procedura de atribuire,  indeplinirea criteriilor  privind
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia
vor raspunde in mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune.
În cazul în care mai mulți operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui
tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor de capacitate tehnica si profesionala conform legii.
Nota 1: Pentru contractele care mai includ si alte prestari de servicii decat cele solicitate, se vor lua in considerare doar acele parti
din contract.
Modalitatea de indeplinire: 
Se depune Declarația și Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani formular nr. 10
Documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta
trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara.
Respectivele certificari vor trebui sa indice:
a) obiectul prestarii, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei
privind experienta similara;
b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;
c) valoarea in lei fara TVA;
d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul;
e) locul prestarii serviciilor
f) sa precizeze daca au fost efectuate in
conformitate  cu  normele  profesionale  din  domeniu.  Certificarile  vor  fi  emise  sau  contrasemnate  de  beneficiar  (autoritate
contractanta sau client privat).
 
În cazul susținerii de unul sau mai mulți terți , terțul/terții care asigură susținerea trebuie să depună în cadrul ofertei documente din
care rezultă propria experiență similară, corespunzătoare criteriilor de calificare și selecție conform art.38. alin. 1-2
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Calificările educaționale și profesionale
Personal specializat minim solicitat în conformitate cu art.35, alin. 2, lit. (e) și lit. (h) din H.G. 867/2016
Se vor prezenta diplome de studii si calificari profesionale, personalul mimin necesar pentru indeplinirea contractului de servicii:
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-   Inginer energetic:
-   1 pers autorizata ANRE gr.IIIA IIIB –coordonare formatie, intocmire documentatii;
-   1 pers autorizata ANRE gr.IIIA IIIB – efectuare masuratori si intocmire rapoarte/avize,proiectare;                      
-   1 pers autorizata ANRE gr.IIA IIB - dispecer iluminat public stradal;              
-   Maistru electro-mecanic –minim 1 pers autorizat ANRE minim grupa II B;
-   Electrician – minim 5 pers;(dintre care unul sef de echipa)
-   Operatori utilaje (camion, utilaj pentru lucru la inaltime PRB, buldoexcavator) –minim 2 pers
-   (1 pers sofer categoria C si 1 pers operator utilaj)
-   Muncitor calificat –minim 1 pers
-   Responsabil RTE –1 pers. verificarea executiei lucrarilor
-   Economist - 1 pers. pentru Intocmire rapoarte,bilanturi acte contabile strict pentru serviciul de iluminat stradal si transmiterea
acestora la ANRSC conform ORDONANŢĂ nr.42 din 30 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat
public,legea 230/2006 art.28 alin.(2)
Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” Conform
prevederilor art.76-78 din Legea nr.100/2016 referitoare la sustinerea tertului si la asocierea de operatorii economici se aplica în
mod corespunzător. Conf. Art.76, alin (2) din Legea 100/2016 in situații utilizarii unui tert sustinator pentru demonstrarea capacitatii
tehnice si profesionale, operatorul economic are obligația de a dovedii entitatii contractante ce a luat toate masurile necesare
pentru a avea acces in orice moment la resursele declarate in sustinerea ofertantului, prezentand un angajament în acest sens din
partea tertului/tertilor sustinatori/sustinator.
 Angajamentul de susținere dat de terț/terți  trebuie sa prevada care sunt resursele pe care terțul/terții  sustinatori le pun  la
dispozitia ofertantului si sa specifice faptul ca disponibilizarea acestora se realizeaza neconditionat, in functie de necesitatile care
apar pe parcursul indeplinirii contractului de concesiune in cauza.
Pentru operatorii economici straini, autoritatea contractanta va accepta documente echivalente celor solicitate mai sus.
Documentele prezentate într-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.
Modalitatea de indeplinire: 
Se vor depune următoarele documente care demonstrează studiile / pregătirea profesională/calificarea personalului:
-studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere: Curriculum Vitae, diplome, certificate, atestări, extrase din
Registrul General al Salariaţilor (REVISAL).
-studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de care dispune:
-inginer energetic autorizat ANRE gradul IIA, IIB, IIIA, IIIB: Curriculum Vitae semnat în original, diplome, certificate, atestări, etc.
Extrase din Registrul General al Salariaţilor (REVISAL)
-maistru electrician: energetic autorizat ANRE gradul, IIB Curriculum Vitae semnat în original, diplome, certificate, atestări, etc.
Extrase din Registrul General al Salariaţilor (REVISAL)
-electrician: Curriculum Vitae, diplome, certificate, atestări, extrase din Registrul General al Salariaţilor (REVISAL).
-operator utilaje: Curriculum Vitae, permis de conducere pentru utilaje de lucru,diploma pentru utilaje de terasamente.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Utilaje, instalații și echipamente tehnice
Dotarea tehnică minima solicitată în conformitate cu art.35 ali.2 lit.j din H.G. nr.867/2016
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au asigurate echipamentele, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru indeplinirea
contractului. Ofertantii vor face dovada ca dispun minim de urmatoarele utilaje si echipamente necesare indeplinirii contractului:
-   Platformă Ridicatoare cu Braţ (PRB) cu înălţimea de lucru minim 16 m –1 buc.
-   Locator de trase cabluri subterane. – 1 buc.
-   Placa compactoare – 1buc
-   Buldoexcavator - 1buc.
-   Miniexcavator -1 buc
-   Autovehicul transport material  - 1 buc.
-   Autovehicul transport personal  - 2 buc.
-   Autobasculanta pana in 12 tone  - 1 buc
-   Remorca speciala pentru transport/derulor  tambur pentru cabluri -1 buc
 
Note:
Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
Conform prevederilor art.76-78 din Legea nr.100/2016 referitoare la sustinerea tertului si la asocierea de operatorii economici se
aplica în mod corespunzător. Conf. Art.76, alin (2) din Legea 100/2016 in situații utilizarii unui tert sustinator pentru demonstrarea
capacitatii tehnice si profesionale, operatorul economic are obligația de a dovedii entitatii contractante ce a luat toate masurile
necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele declarate in sustinerea ofertantului, prezentand un angajament în acest
sens din partea tertului/tertilor sustinatori/sustinator.
 Angajamentul de susținere dat de terț/terți  trebuie sa prevada care sunt resursele pe care terțul/terții  sustinatori le pun  la
dispozitia ofertantului si sa specifice faptul ca disponibilizarea acestora se realizeaza neconditionat, in functie de necesitatile care
apar pe parcursul indeplinirii contractului de concesiune in cauza.
Pentru operatorii economici straini, autoritatea contractanta va accepta documente echivalente celor solicitate mai sus.
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Documentele prezentate într-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.
Modalitatea de indeplinire: 
Operatorul economic face dovada detinerii in proprietate si/sau in chirie a resurselor tehnice solicitate prin prezentarea in copie
conform cu originalul a cartii de identitate si a talonului pentru autovehiculele solicitate si a contractului de servicii de inchiriere (in
cazul inchirierii autovehicului sau utilajului), precum si a altor documente: conventie, facturi de achizitie etc., care sa ateste faptul ca
resursele tehnice solicitate se afla in dotarea si la dispozitia acestuia.
Declaratia prestatorului ca utilajele si echipamentele necesare realizarii serviciilor vor fi la dispozitia sa, la intreaga capacitate, pe
durata prestarii serviciilor.
Pentru autoutilitara cu brat telescopic, ofertantul va prezenta in copie conform cu originalul procesul-verbal de verificare tehnica din
care sa reiasa admiterea in functionare efectuata in baza Legii nr. 64/2008 și a prescriptiilor tehnice pentru masini de ridicat
(autorizatie ISCIR valabila).
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Subcontractare
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi, conform art.94 alin.(1).
Subcontractanții propuși trebuie să respecte obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, prevazute în art.38 din
Legea 100/2016
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. art. 79, 80 si art.81 din Legea nr.100/2016, sub sanctiunea
excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire: 
Subcontractantul complectează declarația pe propria răspundere, precizând că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art.
79-81 din legea 100/2016.
Autoritatea contractantă solicită concesionarului, după atribuirea contractului, dar cel mai târziu la momentul începerii executării
contractului,  să  îi  indice  numele,  datele  de contact  şi  reprezentanţii  legali  ai  subcontractanţilor  săi  implicaţi  în  executarea
contractului de concesiune conform art 98 alin.1 legea 100/2016
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.36 din H.G. nr.867/2016.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie
prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat
susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret
în care va realiza acest lucru).
Susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi în conformitate cu dispoziţiile art 36 alin. (1) şi (2) din H.G. 867/2016 este luată în
considerare cu condiţia ca ofertantul/candidatul să poată demonstra că dispune efectiv de resursele terţului/terţilor care acordă
susţinerea, necesare pentru executarea contractului de concesiune în cauză.
Daca este necesar oricând pe parcursul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție terțul/terții care acordă susținere în
conformitate  cu  dispozițiile  art  76  alin.1  din  legea  100/2016  autoritatea  contractantă  va  solicita  documente  și  informații
suplimentare în legătură cu angajamentul de susținere dat sau cu documentele prezentate
Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau
se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea
unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal, conform art.78 din legea 100/2016
Modalitatea de indeplinire: 
Conform art.38 alin. 1 și 2 din H.G. 867/100 -În cazul în care susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea
criteriilor  de  calificare  şi  selecţie  privind  experienţa  similară  reflectată  prin  prezentarea  unor  liste  de  servicii/lucrări
prestate/executate/operate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate
aferent  obiectului  contractului  de  concesiune,  angajamentul  de  susţinere  dat  de  terţ/terţi  trebuie  să  prevadă  care  sunt
resursele/utilajele/personalul pe care terţul/terţii susţinător/susţinători le pune/pun la dispoziţia ofertantului/candidatului şi să
specifice faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, precizându-se şi modul concret în care va interveni în
implementarea contractului, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii acestuia.
În situaţia prevăzută la alin. (1), terţul/terţii care asigură susţinerea trebuie să depună în cadrul ofertei/solicitării de participare
documente din care să rezulte propria experienţă similară şi/sau cifră de afaceri, corespunzător criteriilor de calificare şi selecţie
prevăzute în documentaţia de atribuire.

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Ofertantul  trebuie sa faca dovada implementarii  unui sistem de management al  calitatii  conform SR EN ISO 9001/2015 sau
echivalent pentru activitatea ce face obiectul prezentului contract de achizitie publica, prin prezentarea unor certificate valabile
acordate de organisme independente 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.
Modalitatea de indeplinire: 
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Se va prezenta certificatul/documentul echivalent. Aceste documente justificative sunt documente de certificare a sistemului de
management al calitatii emise de un organism de certificare independent sau orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca
prin aceste probe sau dovezi se confirma autoritatii contractante asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Documentul justificativ (spre ex. certificatul) trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii acestuia. In conformitate cu
principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme
stabilite in alte state ale Uniunii Europene.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Valoarea garantiei de participare va fi de 2400 de Lei. Conform art. 45, alin. 3 lit. a din H.G.867/2016. Perioada de valabilitate a
garantiei pentru participare: este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la termenul limita de
primire a ofertelor. Data de referinta la care se face echivalenta leu/valuta la cursul de schimb BNR este inainte cu 5 zile lucratoare
fata de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Modul de constituire a garantiei de participare: conform art. 46 (1) din HG 867/2016, respectiv: - prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii,
care sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, respectiv la
prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.model formular 13. Contul in care
se depune: Trezoreria Municipiului Toplita - Cod fiscal R4245178- RO86TREZ3545006XXX000036.
Garantia de participare se va depune în original cel mai târziu la pana la data și ora-limtă de depunere a ofertelor.
Autoritatea Contractanta poate retine garantia de participare in conditiile art. 47 din HG 867/2016.,
Returnarea garanției de participare se va face în conformitate cu prevederile art. 48 din H.G. NR. 867/2016

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) 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
   O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice
   Hotararea Guvernului Nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de
lucrări si concesiunile de servicii;
   Legea 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
   Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
   Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
   Legea 225/2016 privind modificarea și complectarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
    Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;
   Ordinul nr.77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si modificare a valorii activitatilor serviciului de
iluminat public;
   Ordinul nr.86/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public al ANRSC;
   www.anap.gov.ro
   www.mmediu.ro
   www.mfinante.ro
   www.inspectmun.ro
   Alte prevederi incidente.

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 Nu
 Nu-

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17.07.2020 10:29 Pagina 9



 Nu--
 

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
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 si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

 
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 contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.4 Prezentarea ofertei

 
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
În redactarea propunerii tehnice, se vor respecta cerințele de mai jos:
2. Propunerea tehnică prezentată de ofertant va trebui să demonstreze corespondența cu specificațiile Caietului de sarcini prin
prezentarea de Fișe tehnice/Specificații tehnice din care să rezulte îndeplinirea cerințelor tehnice.
3. În propunerea tehnică ofertantul își va prezenta concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a serviciului,cu
resursele necesare a fi implicate: personalul atestat, utilajele folosite, modul de lucru, activitățile și sarcinile concrete care vor fi
încredințate personalului implicat în îndeplinirea contractului de concesiune precum și orice alte informații considerate semnificative
pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice și pentru demonstrarea corespondenței acesteia cu cerințele Caietului de
sarcini.
4. Personalul de specialitate minim, așa cum este solicitat în caietul de sarcini, cu declarație de disponibilitate, atestat (după caz),
legitimație eliberată de ANRE, valabile la data limită pentru depunerea ofertelor,  în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu
originalul”.
5. Informații referitoare la utilaje, instalații, echipamente tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului, care sa cuprindă cel puțin dotările minime așa cum sunt solicitate în Caietul de sarcini.
6. Se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului. Se va
prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens (Formular nr. 1);
Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se refera la condițiile de munca si protecția muncii,
s e c u r i t ă ț i i  s i  s ă n ă t ă ț i i  î n  m u n c a ,  s e  p o t  o b ț i n e  d e  l a  I n s p e c ț i a  M u n c i i  s a u  d e  p e  s i t e - u l :
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. În cazul unei asocieri, această declarație va fi prezentată în numele asocierii de
către asociatul desemnat lider. Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de
mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislație.
Ofertanții  au obligația corelării  riguroase între datele și  informațiile cuprinse în oferta tehnică și  datele și  valorile din oferta
financiară.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încat acestea sa furnizare toate informatiile solicitate cu privire la pret si sa fie in
concordanta cu propunerea tehnica. Pretul ofertat va fi exprimat în lei, fără TVA, și va cuprinde toate costurile aferente prestarii
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serviciilor,  prevăzute  în  caietul  de  sarcini.  Propunerea financiară  are  caracter  ferm şi  obligatoriu,  din  punctul  de  vedere  al
conţinutului şi prevederilor acesteia pe toată perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului de achizitie publica.
Ofertantul va declara daca informațiile din propunerea financiară care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept
de proprietate intelectuala, in baza legistatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata
intr-un document separat continand aceasta mentiune. În cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea financiara fiind
astfel considerata ca document public in sensul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Plata redevenţei se face lunar.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
•   Data limita de depunere a ofertelor : conform Anunțului de concesionare
•   Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.
•   Se vor prezenta plicuri separate pentru documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara. Acestea se vor
introduce intr-un plic sigilat netransparent care va fi însoțit, la exterior, de scrisoarea de inaintare și de dovada constituirii garantiei
de participare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mențiunea A nu se deschide inainte de
_________,ora_______ (se vor menționa data si ora stabilita prin Anuntul de concesionare pentru deschiderea ofertelor)
•   Ofertanții au obligația de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite in Anuntul de concesionare,
respectiv Str.Nicolae Bălcescu nr.14, cam 201 Secretariat, loc.Toplița, jud.Harghita
•   Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se
returneaza nedeschisa.
•   Ofertele pot fi modificate sau retrase numai până la data și ora limită de depunere stabilite prin Anuntul de concesionare.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice
 
 

VI.3 Informatii suplimentare
 

-
 

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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

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