
  Anunt de participare numarul 181158/06.12.2017

 Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri
de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Judetul Brasov
Numar anunt: 181158 / 06.12.2017
Denumire contract: Proiectare treceri la nivel cu calea ferata CF 205 BRASOV-PODU OLT, la km 45+926 si CF 207 SERCAIA-
SINCA, la km 15+520- Cod SMIS 111124
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Judetul Brasov
Adresa postala:  B-dul Eroilor nr.5 , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500007 , Romania , Punct(e) de contact: 
Directia Tehnica , Tel.  +40 0268/410777/221 , In atentia:  Andreea Radulea , Email:  investitii@judbrasov.ro , Fax: 
+40 0368/440040 , Adresa internet (URL):  www.judbrasov.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL
COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE
II.1.1)  Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Proiectare treceri la nivel cu calea ferata CF 205 BRASOV-PODU OLT, la km 45+926 si CF 207 SERCAIA-SINCA, la km
15+520- Cod SMIS 111124

II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: judetul Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov

II.1.3)  Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.4)  Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Proiectare treceri la nivel cu calea ferata CF 205 BRASOV-PODU OLT, la km 45+926 si CF 207 SERCAIA-SINCA, la km
15+520

II.1.6)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

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

II.1.8)  Impartire in loturi
Nu



II.1.9)  Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Cantitatea totala sau domeniul

Servicii de Proiectare treceri la nivel cu calea ferata CF 205 BRASOV-PODU OLT, la km 45+926 si CF 207 SERCAIA-
SINCA, la km 15+520, finantare prin POR 2014-2020, Axa prioritara 6.
Valoarea estimata fara TVA: 25,000 RON

II.2.2)  Optiuni
Nu

II.3)  DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
 30  zile incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)  Depozite valorice şi garantii solicitate

Garantia de participare in cuantum de 250 lei se constituie in conf cu prev art. 35 si art. 36 din HG 395/2016 modificat de
Hotararea nr. 866/2016 ?i se prezinta in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Pe ordinul de
plata este obligatoriu mentionarea denumirii achizitiei. Documentul prin care se constituie garantia de participare împreuna
cu DOVADA platii vor fi transmise in format pdf. impreuna cu oferta (documentele de calificare). Garantia de participare
poate fi constituita si în alta moneda decât lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de
participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Daca
garantia se constituie prin instrument de garantare emis de catre o societate bancara sau o societate de asigurari, se va
utiliza Formularul 6 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prev. art. 36 din HG nr.
395/2016. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în cont Trezoreria Brasov
RO33TREZ1315006XXX000169, CUI 4384150. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea
contractului fara TVA, conform Formular 7. Garantia de buna executie se va const conf art. 39(3), art. 40(1) din HG
395/2016. Restituirea garantiei de buna executie se face conf art 42 alin (3) din HG395/2016.

III.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract de finantare POR 2014-2020 nr.580/2017

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

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

III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau
al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din
Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre
OFERTANTII (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente
situatiei lor. 
NOTE:  
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila. 
Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va
materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, poate face
subiectul unei clarificari  
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA
SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. 
Aceste documente sunt:t  
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;  
• 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 în cadrul acestuia, asa
cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.  
• 2. Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/candidati/ofertanti asociati/ subcontractanti conform art. 60 din
Legea 98/2016 –Formular 10.  
Depunerea declaratiei-Formular 10 se va face odata cu DUAE de catre TOTI participantii la procedura de artibuire.  
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt:  
Presedinte Vestea Adrian-Ioan,  
Administrator public Gligoras Daniel, 
Vicepresedinte Gabor Alexandru Adrian, 
Vicepresedinte Toaso Imelda, 
Secretar Dumbraveanu Mariana, 
Director General D.G.A.P. Pascu Mihai, 
Director D.A.P.L. Craciun Claudia, 



Director Ec. Agafitei Gabriela, 
Director D.R.P.P.D. Sacuiu Nicolae,  
Director D.T. Radulea Elena-Andreea; 
Sef serviciu A.P. Boboc Daniela, 
Sef serviciu econumic Olteanu Viorica, 
Sef serviciu juridic Mone Mariana, 
Consilieri judeteni:  
Vocila George-Adrian  
Nicoara Lucian Florin  
Dontu Mihai Aurel  
Dragutu Ionut  
Craciun Dragos Romulus  
Dragoman Aurora  
Dumitrescu Flavius  
Anghel Robert-Ciprian  
Enache Paul  
Vestea Mihail  
Brebeanu Gabriela-Ioana  
Mare? Ioan  
Kadas-Iluna Andrei-Marius  
Szakal Andras-Zsolt  
Fernolend Carolina  
Iatan Adrian  
Suciu Iosif  
Babu?a Claudiu  
Noaghea Nelu Petre  
Spinean Ionel  
Ungureanu Vasile  
Sebeni-Comsa Mariana  
Wittstock Eberhard Wolfgang  
Soneriu Mihaela-Georgiana  
Kovacs Attila  
Manea Ion  
Petrareanu Dan Aurel  
Cornea Gheorghe Claudiu  
Tanase Ionu?  
Mitric Radu Teodor  
Rada Emil  
Postolache Nicolae  
3.Informatii pentru persoanele juridice straine: Persoanele juridice straine vor prezenta DUAE, urmand ca documentele
edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii sa fie prezentate doar la solicitarea autorita?ii contractante la finalizarea evaluarii
ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru
ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 168 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele vor fi
prezentate în original sau copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata în limba
romana. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de
rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic 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. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea
celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini,
documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.  
Autorizatie eliberata de catre Autoritatea Feroviara Româna pentru servicii de proiectare în domeniul de transport feroviar,
conform ORDIN nr. 290 din 13 aprilie 2000 al Ministerului Transporturilor  
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea
celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatie eliberata de AFER pentru servicii de poriectare in domeniul
transport feroviar, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.2.2)  Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
MEDIA CIFREI DE AFACERI ANUALA DIN ULTIMII 3 ANI: 2014,2015,2016: minim 50.000 lei (mai mare sau cel putin
egala cu 50.000 lei)  
Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pt anii respectivi. Ofertantii care trebuie sa
efectueze conversia altor monede decat euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stab de BNR. In situatia în
care operatorul economic a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, cifra de afaceri va fi
prezentata corespunzator perioadei efective de activitate.  
Documente justificative: 
- Copie "conform cu originalul” de pe certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de
calificare (Bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani, respectiv 2014, 2015, 2016 sau documente echivalente).  
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste
documente iar situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor



asocierii. 
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o
alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament
ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului reursele financiare
invocate. 
Persoanele juridice straine vor prezenta documente relevante inregistrate la autoritatile competente din tara de origine sau
provenienta, sau doc echivalente insotite de traducere autorizata in lb. romana din care sa rezulte situatia economico-
financiara, inclusiv indeplinirea cerintei privind valoarea solicitata pentru media cifrei de afaceri anuala pe ultimii 3 ani
(2014, 2015, 2016) sa fie mai mare sau cel putin egala cu 50.000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei
lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei de experienta asumata prin completarea DUAE, respectiv
prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de clientul beneficiar
(bilanturi contabile, balante sau orice alte documente relevante in sustinerea cerintei), urmeaza sa fie prezentate la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. Avand in vedere Notificarea nr.256/08.12.2016, ofertantii, odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la
data limita a depunerii ofertelor, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?
inerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi
solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator. Conf. notificarii ANAP nr 256/2016 ofertantii
vor prezenta acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative
care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului
declarat castigator . Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta, comunicat de BNR pentru
fiecare an in parte

III.2.3)  Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 5  
TERTUL SUSTINATOR  
Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul)  
În cazul în care cerintele de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau prof. se demonstreaza de catreop. ec. prin
invocarea sustinerii de catre o alta pers., indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/ candidat si pers.
respectiva, atunciacesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele
invocate. Angajamentul de sustinere va trebui sa respecte conditiile specifice prevazute la art. 182 din Legea 98/2016.  
Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire
conform prev art 164,165,167 din Legea 98/2016.  
Angajamentul ferm de sustinere prezentat de ofertantul câstigator va faceparte integranta a contractului de achizitie
publica.  
Cerinta 4  
ASOCIERE  

Informatii privind asociatii (daca este cazul) 
În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici - Capacitatea tehnica si/sau profesionala se va
demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici
semnatari ai acordului de asociere). In cazul unei asocieri a doi sau mai multi operatori economici, conditia privind
experienta similara se cumuleaza. Asocierea va fi legalizata numai in cazul castigarii licitatiei, înainte de semnarea
contractului.  
Cerinta 3  
SUBCONTRACTARE  

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.  
Cerinta 1  
EXPERIENTA SIMILARA  
Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani din care sa rezulte:  
- Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa fi prestat în ultimii 3 ani servicii de natura si complexitate similara/comparabila cu
serviciile ce fac obiectul contractului, în conformitate cu art.179 lit.b)/Legea 98/2016, in valoare cumulate de minim 25.000
lei fara TVA (ultimii 3 ani se vor calcula de la data limita a depunerii ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de
eventuale decalari ale termenului limita prevazut in AP publicat initial)– minim 25.000 lei fara TVA  
Prin servicii similare se inteleg servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport.  
Nota: Valoarea cumulata a serviciilor care va fi luata in considerare este fie valoarea totala a serviciilor din
contract/contracte, in cazul in care ofertantul a actionat ca unic contractant, fie o parte din valoarea totala a serviciilor din
contract/contracte corespunzatoare cu cota sa parte din participarea la asociere sau ca subcontractant.  
Lista principalelor servicii va fi insotita de certificari/documente (copii dupa partile cuprinzand informatii relevante din
contracte/procese verbale de receptie/recomandari/ certificate constatatoare etc.) emise si contrasemnate de beneficiari,
indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul prestarii seviciilor.  
Cerinta 2  
NUMARUL MEDIU ANUAL DE PERSONAL  
Declara?ie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii ?i numarul
personalului de conducere din ultimii 3 ani; conf. art. 179 lit.i din Legea nr.98/2016
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta Angajament privind



sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ candidatului/ grupului de op. economici Formular 9. Documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor. Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016, de catre operatorii economici participanti
la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul
clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE se va
prezenta acordul de asociere Formular 1, declara?ia pe propria raspundere (conform art. 60 din Legea 98/2016, respectiv
Formular 10, pentru Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Ter? sus?inator) si documentele privind partea sa de
implicare. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va atasa toate
documentele solicitate la Situatia personala a ofertantului -capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
pentru fiocare asociat. Daca este aplicabil, ofertan?ii includ informa?iile cu privire la subcontractan?i în DUAE. În cazul în
care ofertantul utilizeaza capacita?ile subcontractantului/ subcontractan?ilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va
prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractan?i, completat ?i semnat în mod
corespunzator de catre fiecare dintre ace?tia. Subcontractan?ii precizeaza în DUAE informa?iile aferente criteriilor de
calificare pe care le îndepline?te men?ionând numarul ?i data contractului/acordului de subcontractare pentru partea
propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin?a de calificare, atunci acesta va
prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Odata cu depunerea DUAE se va
prezenta acordul/ acordurile de subcontractare (Formular 3), declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în
prevederile art. 60 din Legea 98/2016 completata în conformitate cu Formularul 10, semnata de reprezentantul legal.
Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la
solicitarea AC. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndepline?te cerin?ele de
calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere ?i solicita candidatului/ ofertantului o singura
data – înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant. Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea
ANAP nr.240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informa?ii: numarul ?i data contractului invocat drept experien?a similara,
valoarea, beneficiarul, data ?i numarul documentului de recep?ie, precum ?i ponderea ?i/sau activita?ile pentru care a fost
responsabil. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit
la finalizarea evaluarii ofertelor. Acesta va prezenta referitor la serviciile prestate: - copii ale unor parti relevante ale
contractelor pe care le-au indeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandari; - procese-verbale de receptie; -
certificari de buna executie; - certificate constatatoare Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul” -semnata si stampilata de ofertant. Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea
ANAP nr.240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.

III.2.4)  Contracte rezervate
Nu

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

Nu

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

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)  Tipul procedurii

Licitatie deschisa
IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  Se va organiza o licitatie electronica

Nu
IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3)  Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a
documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.01.2018 16:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2018 16:00

IV.3.5)  Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati



IV.3.6)  Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

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

IV.3.8)  Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):  02.02.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu
VI.2)  CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional (POR) 2014-2020
Tip de finantare:  Program / Proiect 
Program / Proiect:  Programul Operational Regional - POR

VI.3)  ALTE INFORMATII
Procedura aferenta anuntului de participare se desfa?oara on-line, drept urmare : - Operatorul economic interesat de
procedura de achizi?ie care solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire aferenta
acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, pâna la data limita de depunere a ofertelor prin accesarea sec?
iunii dedicate ”Întrebari” din detaliul procedurii de atribuire aflat în desfasurare. Modalitatea de departajare a ofertelor aflate
pe primul loc, cu acelasi punctaj, se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare a ofertei
financiare, la sectiunea – intrebari- din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul
lor online (in SEAP). Avand in vedere art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016 modul in care se poate accesa DUAE in vederea
completarii de catre operatorii economici interesati:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Pentru
vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar
vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura
electronica, de ex: http://www.certsign.ro/tertsign/resurse/download. Plata catre prestator se va face pe baza receptiei
facute de catre Autoritatea Contractanta si a facturii emise dupa recep?ia serviciilor prestate fara obiectiuni.

VI.4)  CAI DE ATAC
VI.4.1)  Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania ,
Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): 
http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr.101/ 2016 privind remediile si caile
de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Brasov, Compartimentul juridic contencios
Adresa postala:  B-dul Eroilor , Nr. 5 , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500007 , Romania , Tel.  +40 268410777 ,
Email:  office@judbrasov.ro , Fax:  +40 268472305 , Adresa internet (URL):  www.judbrasov.ro

VI.5)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
04.12.2017 21:15

Inapoi  Detalii procedura  Procese verbale / Declaratii Documentatie, clarificari si decizii


