
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
SNTFC "CFR CALATORI" S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO 11054545; Adresa: P-ta Avram Iancu nr.17; Localitate: Cluj-Napoca; Cod Postal: 400117; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO113 Cluj; Adresa de e-mail: alina.ionescu@cfrcalatori.ro; Nr de telefon: +40 0264594413; Fax: +40 0264594413; Persoana
de contact: IONESCU ALINA; In Atentia: CARMEN POPESCU; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.cfrcalatori.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 8
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.6) Activitate principala
Servicii feroviare

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Achizitia serviciului de revizuire rapoarte analiza risc la securitate fizica in subunitatile apartinand SRTFC CLUJ
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: A1- RO1104545-2018-1252/10.10.2018
SRTFC CLUJ 30/2018

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Servicii de expertiza (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
              Achizitia serviciului de revizuire rapoarte analiza risc la securitate fizica in subunitatile apartinand SRTFC CLUJ conform
caietului de sarcini nr. CJ18/3/1632/2018.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 11000 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere
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II.2.2 Coduri CPV secundare
 

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:
Conform caietului de sarcini nr. CJ 18/3/1632/2018.

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitia serviciului de revizuire rapoarte analiza risc la securitate fizica in subunitatile apartinand SRTFC CLUJ conform caietului de
sarcini nr. CJ18/3/1632/2018.  Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 8 zile inainte de termenul limita stabilit pentru
depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, informatiilor
suplimentare cu 4 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 3; 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

Nu
 

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: 
Operatorii pot participa la procedura in calitate de ofertant individual sau in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forma de
asociere, subcontractant propus sau tert sustinator conform art.66 din Legea 99/2016.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.73,177, 178, 180 din Legea
nr.99/2016.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre ofertanti, inclusiv pentru asociati /subcontractanti/terti sustinatori, cu
informatiile aferente situatiei fiecarui participant; Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE
urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor,
taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat( buget local, Buget de stat) la momentul prezentarii; cazierul judiciar si
cazier fiscal 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; Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate
beneficia de derogarile prevazute la art. 172 alin.2, art.180 alin.2, art. 184 din legea 99/2016 privind achizitiile publice sectoriale; alte
documente edificatoare dupa caz. Aceleasi documente vor fi depuse si de catre subcontrctant/i propus/i sau tert sustinator/i.
Pentru ofertantii straini: se va completa DUAE conform situatiei inclusiv pentru subcontractant/i propus/i si/sau tert/i sustinator. Se
vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa
dovedeasca indeplinirea obilgatiilor restante de plata impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu legislatia
din tara de rezidenta. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are
obligatia de a depune DUAE (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant/i propus/i si/sau tert sustinator).
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Solicitarea de prevedere a acestor cerinţe este determinată de necesitatea prezentării, de către operatorii economici participanţi la
procedură, a dovezilor respectării prevederilor legale în vigoare.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Farcasanu Eugen – Director SRTFC Cluj, Marta Albu –Contabil Sef, Alina Ionescu – Sef Birou Achizitii, Morutan Nicoleta – inginer –
Biroul Achizitii, Ioana Mare- Sef Serviciu Financiar, Iurian Mihaela - Sef Birou Financiar, Jecan Alexandrina- Sef Serviciu Contabilitate
BVC, Monica Roman – Consilier Juridic –Oficiu Juridic, Berindean Nicolae- Sef Oficiu Juridic, Lupsa Brandusa- Consilier Juridic –
Oficiu Juridic, Bece Florin – Sef Serviciu POTD, Bolojan Doru – ing. Serviciul POTD, Branzei Nicoleta – economist Serviciul POTD, Ona
Sebastian – economist Serviciul POTD.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru persoanele fizice/juridice române:
 
Ofertantii/subcontractantii sau tertii sustinatori trebuie sa faca dovada ca obiectul de activitate cuprinde si activitati de tipul celor
supuse procedurii de achizitie si vor prezenta: certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al
ofertantului. Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
 
Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa detina:
 
„Certificat de absolvire” pentru ocupatia „ Evaluator de risc la securitate fizica”, si va fi obligatoriu inscris in Registrul National al
Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (R.N.E.R.S.F.) de catre Ministerul Afacerilor Interne- Inspectoratul General al Politiei Romane.
Operatorii  economici vor prezenta un angajament/declaratie ca in cazul in care certificatul expira pe perioada de derulare a
contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acesteia in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt la cunostinta
autoritatii contractante.
Modalitatea de indeplinire: completare DUAE pentru ofertanti, subcontractanti si/sau terti sustinatori. Ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va depune documentele justificative: Certificatul constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial si certificatul de absolvire pentru ocupatia „ Evaluator de risc la securitate
fizica” aferent fiecarui ofertant/subcontractant/ tert sustinator. Operatorii economici vor prezenta un angajament/declaratie ca in
cazul in care certificatul expira pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acesteia in termen util,
din proprie initiativa, aducand acest fapt la cunostinta autoritatii contractante.
 
Pentru persoane juridice straine:
 
   Ofertantii/subcontractantii sau tertii sustinatori trebuie sa prezinte documente echivalente certificatului ONRC, emis in tara de
rezidenta (in traducere autorizata in limba romana) sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca
persoana juridica sau certificate de înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara
în care candidatul este rezident. Ofertantii persoane juridice straine, vor prezenta certificate sau alte documente echivalente, pentru
obiectul contractului, emise de organisme abilitate in acest sens in tara de origine, valabile la momentul prezentarii.Operatorii
economici vor prezenta un angajament/declaratie ca in cazul in care aceasta expira pe perioada de derulare a contractului, va
proceda la prelungirea valabilitatii  acesteia in termen util,  din proprie initiativa,  aducand acest fapt la cunostinta autoritatii
contractante.
Documentele se vor prezenta însoţite traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Modalitatea de indeplinire: completare DUAE pentru ofertanti, subcontractanti si/sau terti sustinatori, urmand ca documentele
justificative echivalente aferente fiecarui  ofertant/subcontractant sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Lista principalelor prestari de servicii similare finalizate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii efectuate se confirma prin prezentarea a
cel putin un certificat/document/ contract emise sau contrasemnate de o autoritate/beneficiar.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE de catre operatorii  economici participanti la procedura de atribuire. Inainte de atribuirea contractului,
entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele
suport (respectiv certificate constatatoare /documente/ contracte emise sau contrasemnate de o autoritate/beneficiar) prin care sa
demonstreze indeplinirea experientei similare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
b) Informaţii privind partea din contract pe care ofertantul are eventual intenţia sa o subcontracteze. In cazul in care ofertantul
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utilizeaza capacitatile unor subcontractanti/terti sustinatori pentru indeplinirea criteriilor de calificare va furniza informatii privind
partea din contract pe care are intentia sa o subcontracteze sau pentru care are sustinerea unui tert, precum si informatii privind
denumirea acestora.
Modalitatea de indeplinire: 
Ofertantii vor include informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE. Se va prezenta formular DUAE separat pentru fiecare
subcontractant, completat si semnat in mod corespunzator cu situatia fiecaruia, inclusiv cu o lista a principalelor prestari de servicii
similare aferente partii de contract pe care urmeaza a o indeplini, prestate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Operatorii economici vor fi obligati sa
prezinte documentele justificative in sustinerea privind partea din contract pe care au intentia sa o subcontracteze, la solicitarea
entitatii contractante.

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

 
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare:

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Garantia de participare in valoarea de 110 lei, (conform art.41, alin.(3), pct. a)din HG 394/2016) sau echivalentul calculat la cursul
leu/valuta stabilit de BNR inainte cu 6 zile de la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor, valabila 90 de zile de la
termenul limita de depunere al ofertelor, conform modelului din Sectiunea Formulare- Formular 4, va fi constituita prin: virament
bancar, OP in contul RO66BPOS13407993968RON03 deschis la BancPost -Agentia Avram Iancu sau orice alt Instrument de
garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. Este obligatorie mentionarea nr. procedurii
sau a Lotului pentru care ofertantul depune oferta. Ofertele pentru care nu a fost prezentata dovada constituirii garantiei de
participare vor fi respinse. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita de
depunere a ofertelor.Garantia de participare este irevocabila. ENTITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia,
ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: a) îsi retrage
oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in
perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contractului sectorial; c) oferta sa fiind stabilita
câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei. Restituirea Garantiei se face conform prevederilor art.
44 din HG 394/2016,  in  baza cererii  intocmite conform Formularului  6  din sectiunea Formulare,  cu mentionarea numarului
procedurii sau (LOTULUI) pentru care a fost depusa garantia de participare.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din pretul fara TVA al contractului sectorial.  Garantia de buna executie se
constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica.
Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: - scrisoare de garantie (Formularul 5 din
Sectiunea Formulare); - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
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
e)  Legea nr.  333/2003 privind paza obiectivelor,  bunurilor,  valorilor si  protecţia persoanelor,  cu modificările şi  completările
ulterioare.
f)  Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
g) Instrucţiuni MAI nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
h) Ordinul nr. 67/2017 privind elaborarea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor și transporturilor
speciale din responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13.12.2018 12:06 Pagina 4



III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
 

III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 Nu
 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.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
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.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor care urmeaza a fi achizitionate
conform cerintelor prevazute in Caietul de sarcini nr.CJ 18/3/1632/2018
Ofertantul trebuie sa prezinte:
-  un  comentariu,  articol  cu  articol,  al  specificațiilor  tehnice  conținute  in  Caietul  de  sarcini,  prin  care  sa  se  demonstreze
corespondența serviciilor prezentate in propunerea tehnica, cu specificațiile respective; În cadrul comentariului articol cu articol,
ofertanţii  vor  prezenta  ȋn  detaliu  modul  de  respectare  a  cerinţelor  caietului  de  sarcini,  respectiv  a  modului  ȋn  care  va  fi
indeplinitafiecare cerinta caietului de sarcini inclusiv la termenele de garantie.
- Nu se va admite comentariul care va conţine expresii de genul „sa respect prevederile/cerinţa”; se va face comentariu detaliat
conform cerinţelor enunţate mai sus.
- In situatia in care o parte din activitatea de prestare a serviciului se efectueaza prin subcontractanti, se va indica denumirea, sediul
si partea din contract pe care o va indeplinii.
 
Se vor anexa :- declarație pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii, in conformitate cu
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prevederile Legii 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normelor de aplicare a acesteia (HG 1425/2006), cu
modificarile si completarile ulterioare, in original, conform Formular.
 Institutia competenta de la care operatorii economici pot obtine informatii referitoare la reglementarile in vigoare la conditiile de
munca si protectia muncii, este Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – www.muncii.ro; – Declaratie pe proprie raspundere
privind acceptarea clauzelor contractuale prevazute in modelul de contract conform Formularului 3.
Propunerea tehnica va fi numerotata pe fiecare pagina. Alte documente solicitate prin caietul de sarcini.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiara se va prezenta conform formularului oferta din sectiunea formulare,  si  va fi   intocmita pentru fiecare
subunitate in parte si pe total valoare prestatie, exprimata în lei, fara TVA. Oferta castigatoare va fi desemnata in baza criteriului
„pretul cel mai scazut”,in conditiile indeplinirii tuturor specificatiilor din documentatia de atribuire. Pretul unitar ofertat este ferm si
nemodificabil, pe toata durata de derulare a contractului. Pretul total va fi exprimat in lei/contract, fara TVA. Atat pretul total al
contractului cat si preturile unitare ofertate nu vor avea mai mult de 2 (doua) zecimale. Propunerea financiara va fi numerotata pe
fiecare pagina.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Operatorii economici/ subcontractantii/tertii sustinatori vor completa si depune DUAE generat de autoritatea contractanta in functie
de situatia lor si vor marca corespunzator campurile din formular care sunt in corespondenta cu cerintele de calificare/selectie
prevazute la nivelul fisei de date. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage
respingerea ofertei ca inacceptabila. DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de
atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic in SEAP prin mijloace electronice. Oferta
va cuprinde 4 fisiere separate: Fisier 1 - Ofertantul va anexa: a) un opis al tuturor documentelor prezentate in oferta, din care sa
rezulte documentele cuprinse in fiecare fisier. b) Documentele de inscriere: - Cerere de participare la procedura (Formularul 1 din
Sectiunea Formulare). Imputernicirea scrisa, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat sa angajeze ofertantul in
procedura pentru incheierea contractului sectorial (Formularul 2 din Sectiunea Formulare). Imputernicirea va fi insotita de o copie a
actului de identitate al persoanei imputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).  Garantia de participare.
Neprezentarea garantiei de participare la procedura, in forma, modalitatea, cuantumul si cu o perioada de valabilitate conform fisei
de date, atrage
dupa sine respingerea ofertei in conformitate cu prevederile art. 71 alin (3) din HG nr. 394/2016.
Fisier 2 - Documentele de calificare: DUAE completat corespunzator situatiei operatorului economic, subcontractantului/tertului
sustinator
Fisier 3 - Propunerea tehnica; Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere de acceptare a conditiilor contractuale
prevazute  in  mode lu l  de  cont rac t  con form  Formula ru lu i  3 .  Daca  es te  cazu l  va  p rezenta  Acord  de
asociere/subcontractare/angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert.
Fisier 4 - Propunerea financiara.
Conf. art.67 alin (4) din HG .394 /2016, documentele precizate mai sus respectiv fisierele 1, 2, 3, 4 vor fi semnate electronic pe
exterior, avand extensia p7s, p7m (sau similara), cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii, valabil la data depunerii ofertei si vor fi incarcate in SEAP pana la data
limita  de  depunere  a  ofertelor  mentionata  in  cadrul  anuntului  de  participare  conform prevederilor  art.  67  alin  (1)  din  HG
nr.394/2016. Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SEAP, ofertantii se pot adresa la
Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR), tel. 021/303.29.97, fax: 021/305.28.99, e-mail: contact@aadr.ro. In vederea
c o m p l e t a r i i  d e  c a t r e  o p e r a t o r i i  e c o n o m i c i  i n t e r e s a t i ,  D U A E  p o a t e  f i  a c c e s a t  l a
linkul:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter iar formularul DUAE va fi completat cu toate cerintele autoritatii
contractante sau se va completa DUAE generat de autoritatea contractanta, postat in SEAP la Sectiunea “Documentatie de atribuire”

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

 
VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

 
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3 Informatii suplimentare
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              Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Note:a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de
valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
b) Ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a
ofertei.
c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa
atraga pierderea garantiei de participare.
- Limba de redactare a ofertei - Romana.
Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In
cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale
potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin
mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de
participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in
conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare
va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”.  Operatorii  economici vor transmite
raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”),
integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu
semnatura electronica extinsa , pe exterior, avand extensia p7s, p7m (sau similara), bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor
de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,  valabil la data depunerii ofertei intr-un termen care nu va fi mai mic de 3 zile
lucratoare. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea
contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. - Noua
propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

 
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: 
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
OFICIUL JURIDIC 
Adresa: P-TA AVRAM IANCU NR.17; Localitate: Cluj-Napoca; Cod Postal: 400117; Tara: Romania; Codul NUTS: RO113 Cluj; Adresa de
e-mail: -Nr de telefon: +40 0264594413; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.cfrcalatori.ro; 
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