
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
Asociatia "INAPOI LA MUNCA" 
Cod de identificare fiscala: 14175584; Adresa: Strada Malu Rosu , nr. 47; Localitate: Ploiesti; Cod Postal: 100490; Tara: Romania; Codul
NUTS: RO316 Prahova; Adresa de e-mail: la_munca@yahoo.com; Nr de telefon: +40 0244523068; Fax: +40 244523068; Persoana de
contact: ION PICIORUS; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.inapoilamunca.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
Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct,
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la (Website): http://inapoilamunca.ro/category/achizitii-
publice/
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 7
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
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Protectie sociala

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Executie lucrari de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 14175584/2019/7

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Lucrari
Executare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Obiectul contractului de achiziție este reprezentat de „Executia de lucrari de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de
locuire, inclusiv accesibilizare” - respectiv de a analiza documentatiile elaborate si puse la dispozitie pentru fiecare dintre imobilele
ce vor face obiectul interventiilor pentru imbunatatirea conditiilor de locuit si de a executa lucrarile de reabilitare / modernizare
cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare propuse, cu incadrare in bugetul estimat si alocat pentru aceasta achizitie de
lucrari.
Codul CPV aferent achiziţiei: - Cod 45453000-7 – Lucrări de reparaţii generale şi de renovare.
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Prevederile prezentului Caiet de Sarcini se aplică pentru toate activităţile desfăşurate în cadrul contractului de execuţie lucrări de
reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare, conform clauzelor contractuale.
Executantul va avea în vedere a executa lucrările de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare în
conformitate cu normele tehice în vigoare, respectiv documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de beneficiarul investiţiei.
De asemenea, este foarte important ca executantul să analizeze în detaliu și cu foarte multă responsabilitate toate aspectele și
particularitățile ce țin de executarea, finalizarea și recepționarea în termenul contractat a lucrărilor de reabilitare / modernizare
cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare. Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică conform
prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către agentul economic desemnat câștigător, denumit în continuare
Ofertant, a următoarelor activități:
1.   ETAPA I
a.   Analiza documentatiilor elaborate si puse la dispozitie pentru fiecare dintre imobilele ce vor face obiectul interventiilor pentru
imbunatatirea conditiilor de locuit, in vederea identificarii lucrarilor ce vor trebui executate.
2.   ETAPA II
a.   Asigurarea materialelor, produselor, echipamentelor, respectiv transportul acestora pe șantier în vederea executării tuturor
lucrărilor de reparații curente descrise mai jos.
3.   ETAPA III
a.   Dezafectarea materialelor neconforme, respectiv colectarea selectivă a deșeurilor rezultate și transportul acestora în condițiile
legale privind protecția mediului la zone special amenajate pentru deșeuri.
b.   Executantul va avea în vedere ca azbestul rezultat să fie transportat și depozitat în locuri special amenajate, conform legislației în
vigoare.
c.   Lucrările de dezafectare a materialelor existente se vor derula în condiții de protecție în muncă și a mediului înconjurător.
4.   ETAPA IV
a.   Realizarea tuturor lucrărilor de reparații curente pentru construcții și instalații conform documentațiilor tehnice, testarea,
finalizarea lucrărilor, recepționarea, remedierea oricăror neconcordanțe și defecte rezultate în urma executării contractului, în
termenul contractat.
b.   Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, pentru fiecare locuință individuală în parte, executantul prezentând un referat cu
toate lucrările executate.
c.   Referatul va fi însoțit de toate documentele care certifica calitatea lucrărilor executate, calitatea materialelor puse în operă, cărți
tehnice, agrement tehnic, după caz.
d.   În timpul execuției lucrărilor de reparații curente se va păstra curat locul de muncă, vor fi protejate bunurile care nu fac obiectul
lucrării pentru a nu fi distruse.
 
Ofertantul trebuie să aibă în vedere încă de la început faptul că, la finalizarea contractului, acesta trebuie să aibă toate lucrările
recepționate, respectiv să existe procesul - verbal de recepție semnat de către beneficiarul investiei, cu admiterea recepției la
terminarea tuturor lucrărilor.
Garanția minimă acordată lucrărilor de reparații curente – 3 ani de la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
 
Ofertantul va avea în vedere la elaborarea ofertei costurile necesare pentru toată perioada garanției lucrărilor precum și realizarea
eventualelor remedieri de către acesta, ce pot fi necesare în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, instalații, după caz.
 
Pentru elaborarea ofertei, ofertantul va vizita amplasamentul, în vederea cuantificării tuturor costurilor pentru realizarea lucrărilor de
reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare, pentru fiecare locuință individuală.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 267872,46 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
 

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: -
Locul principal de executare:-

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)-
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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: 16; 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: Da
Identificarea proiectului: Măsuri Integrate de Reducere a numărului de persoane aflate în Risc de Sărăcie şi Excluziune Socială pentru
comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S), Cod Proiect - POCU/400/4/2/125895
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Capital Uman - POCU

II.2.14 Informatii suplimentare
http://inapoilamunca.ro/2019/06/13/masuri-integrate-de-reducere-a-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-
excluziune-sociala-pentru-comunitatea-marginalizata-din-uat-bestepe-m-i-r-s-e-s-pocu-400-4-2-125895/
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
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: 
Autoritatea/entitatea contractantă solicită ofertantilor (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) prezentare DUAE din
care să reiasă că:
• ofertantul, tertii sustinatori si subcontractantii nu se afla în situaţie de conflict de interese, aşa cum este acesta definit în cadrul art.
59, 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Declarația se va prezenta odata cu DUAE de către toți participantii la
procedura de atribuire (ofertant,  asociat,  subcontractant si  tertul sustinator) şi  se regăseşte în Formularul 1,  inclus în cadrul
documentului ”Formulare_Reabilitare – modernizare cladiri – conditii de locuire, inclusiv accesibilizare”, aferent documentației de
atribuire. Persoanele cu functii de decizie la nivelul Autoritatii/Entității Contractante sunt reprezentate de catre: Picioruş Ion –
Preşedinte, Catrina Tatiana-Nicoleta – Secretar, Picioruş Ioan Andrei – membru.
• ofertantul, tertii sustinatori si subcontractantii nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Încadrarea în situatia prevazuta de art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice atrage excluderea ofertantului si a subcontractantilor sau asociatiilor/tertului sustinator (daca este cazul) din cadrul
procedurii aplicate pentru atribuirea contractului. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de
atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator) şi se regăseşte în Formularul 2 ”Declarație privind neincadrarea in
situatiile  de  excludere  mentionate  la  art.  164,  165  si  167  din  Legea  nr.  98/2016”  –  inclus  în  cadrul  documentului
”Formulare_Reabilitare – modernizare cladiri – conditii de locuire, inclusiv accesibilizare” - aferent documentației de atribuire.
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintelor de mai sus.
Ofertanții  străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati  competente din tara în care acestia sunt
rezidenti.
Documentele se vor depune în SEAP/SICAP cu semnătură electronică – copie conformă cu originalul, iar în cazul ofertanților străini,
acestea vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română. Documentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60 alin.
(1) si alin. (4) din HG 395/2016. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din
care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere,
dupa caz – daca este cazul
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale
informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest
lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
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Documentele justificative,  care probeaza indeplinirea condițiilor asumate prin completare DUAE, urmează a fi  prezentate la
solicitarea autoritatii/entităţii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, in urma finalizării evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
• certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF privind plata sumelor datorate bugetului de stat si bugetelor sociale in original sau
copie certificata cu mentiunea conform cu originalul (certificat care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii
acestora);
• certificatul fiscal privind plata taxelor si impozitelor la bugetul local in original sau copie certificata cu mentiunea conform cu
originalul (certificat care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora);
• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligația de a depune documentele mentionate anterior, în
cazul declarării ofertantului ca fiind câştigător.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Autoritatea/entitatea contractantă solicită ofertantilor prezentare DUAE din care sa reiasă că:
• Operatorii economici care depun oferta dovedesc o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidentă, sa reiasă că
operatorul economic este legal constituit, că nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul
unui DUAE distinct.
Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative enunțate mai jos să fie prezentate la solicitarea autorității contractante
doar de către ofertantul clasat pe locul I, în urma finalizării evaluării ofertelor:
- Certificat constatator emis de ONRC de pe lânga Tribunalul Teritorial in original, copie legalizată sau copie certificată „conform cu
originalul”, din care să rezulte adresa actuală si obiectul de activitate al societăţii, respectiv executarea de lucrari de reabilitare /
modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare (sau echivalent). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in
codul CAEN (principal sau secundar) din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in documentul justificativ
trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.
- Pentru ofertantii straini se vor prezenta documente echivalente emise în țara de rezidență (in limba in care a fost emis, insotit de
traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati). În cazul unei asocieri, fiecare asociat este
obligat să prezinte aceste documente.
Documentele justificative urmează să fie prezentate numai de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de
atribuire conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016.

 
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: 
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Completare declaratii cuprinse in formularele prezentate in anexa la Caietul de sarcini si furnizarea de documente doveditoare (daca
este cazul), pentru ofertantul clasat pe locul I, privind lucrarile executate anterior - Documente doveditoare - contract executie
lucrari + fotografii/filmari ale lucrarilor executate (optional).
Modalitatea de indeplinire: 
Completare declaratii cuprinse in formularele prezentate in anexa la Caietul de sarcini si furnizarea de documente doveditoare (daca
este cazul), pentru ofertantul clasat pe locul I, privind lucrarile executate anterior - Documente doveditoare - contract executie
lucrari + fotografii/filmari ale lucrarilor executate (optional).
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor
Completare declaratii cuprinse in formularele prezentate in anexa la Caietul de sarcini si furnizarea de documente doveditoare (daca
este cazul), pentru ofertantul clasat pe locul I, pentru dovedirea asigurarii unui sef de santier si  a anumitor tipuri de lucratori
calificari - Lucrator finisor in constructii, Instalator, Electrician.
Modalitatea de indeplinire: 
Completare declaratii cuprinse in formularele prezentate in anexa la Caietul de sarcini si furnizarea de documente doveditoare (daca
este cazul), pentru ofertantul clasat pe locul I, pentru dovedirea asigurarii unui sef de santier si  a anumitor tipuri de lucratori
calificari - Lucrator finisor in constructii, Instalator, Electrician.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Permiterea controalelor
Completare declaratii cuprinse in formularele prezentate in anexa la Caietul de sarcini si furnizarea de documente doveditoare (daca
este cazul), pentru ofertantul clasat pe locul I, privind permiterea controalelor din partea Autoritatii Contractante pe santier.
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Modalitatea de indeplinire: 
Completare declaratii cuprinse in formularele prezentate in anexa la Caietul de sarcini si furnizarea de documente doveditoare (daca
este cazul), pentru ofertantul clasat pe locul I, privind permiterea controalelor din partea Autoritatii Contractante pe santier.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Diplome de studii si calificari profesionale
Completare declaratii cuprinse in formularele prezentate in anexa la Caietul de sarcini si furnizarea de documente doveditoare (daca
este cazul), pentru ofertantul clasat pe locul I, pentru dovedirea asigurarii unui sef de santier si  a anumitor tipuri de lucratori
calificari - Lucrator finisor in constructii, Instalator, Electrician.
Modalitatea de indeplinire: 
Completare declaratii cuprinse in formularele prezentate in anexa la Caietul de sarcini si furnizarea de documente doveditoare (daca
este cazul), pentru ofertantul clasat pe locul I, pentru dovedirea asigurarii unui sef de santier si  a anumitor tipuri de lucratori
calificari - Lucrator finisor in constructii, Instalator, Electrician.

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

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Nu

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică, prin
oricare dintre instrumentele prevazute de legislatia in vigoare.
Valoarea garanţiei de bună execuţie prin raportare la complexitatea contractului de achiziţie publică care urmează a fi executat va fi
de 2% din preţul contractului de furnizare, fără TVA.
Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în cazul în care executantul nu
îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract, în limita prejudiciului creat. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei  de bună execuţie autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât  executantului,  cât  şi
emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.
În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, executantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză, raportat
la restul rămas de executat.
In cazul contractului de executie lucrari, autoritatea/entitatea contractantă are obligatia de a elibera/restitui garanția de bună
executie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către executant a obligațiilor asumate prin contractul de achizitie publică, dacă
nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

 
III.1.8) 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.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
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
-

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
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: Da

 

Sectiunea IV Procedura
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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
Propunerea tehnică va fi realizată și evaluată în conformitate cu cerințele caietului de sarcini astfel încât să permită identificarea cu
uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice şi respectiv cu cerinţele aferente criteriilor de calificare.
Prezentarea propunerii tehnice. Ofertarea de lucrari cu caracteristici tehnice inferioare, neconforme cu cele prevăzute în caietul de
sarcini atrage descalificarea ofertantului.  Este obligatorie întocmirea propunerii  tehnice astfel încât,  în procesul de evaluare,
informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenţei cu cerinţele tehnice din Caietul de Sarcini.
Propunerea tehnică se va redacta în limba română, va fi semnată, ştampilată de reprezentant legal sau împuternicit şi va avea un
caracter  ferm şi  obligatoriu  din  punct  de  vedere  al  conţinutului  pe  toată  perioada  de  valabilitate  stabilită  de  autoritatea
contractantă.
Propunerea tehnică, Formular 4, va fi însoţită de următoarele:
   declaratie de respectare a conditiilor de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă pentru personalul propriu, datată şi
semnată de reprezentantul legal/împuternicit. Se va completa Formularul 3 – ”Declaratie de respectare a conditiilor de mediu, social
şi cu privire la relaţiile de muncă” – inclus în cadrul documentului ”Formulare_Reabilitare – modernizare cladiri – conditii de locuire,
inclusiv accesibilizare” - aferente documentației de atribuire.
   contract de achiziţie şi clauze contractuale din documentaţia de atribuire. Contractul de achiziţie va fi însuşit prin semnare şi
ştampilare pe fiecare filă de către reprezentantul legal/imputernicit, indicând faptul că ofertantul le-a citit, înţeles şi acceptat pe
deplin.
În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţii se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute de caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
Lipsa propunerii tehnice va duce la excluderea operatorului economic din procedură.
 
Propunerea tehnică se va realiza în conformitate cu cerințele tehnice din prezentul Caiet de sarcini. Propunerea tehnică va include
obligatoriu informații privind:
-   Contextul contractului așa cum este înțeles de ofertant din care să rezulte că atât informațiile generale relevante cât și situația
actuală a sectorului de activitate a autorității contractante sunt cunoscute și înțelese de acesta – proiectul in cadrul caruia se
deruleaza contractul, locatie de implementare si lucrari executate;
-   Obiectivele și rezultatele așteptate ale contractului (așa cum sunt acestea înțelese de către ofertant) din care să rezulte aspectele
considerate ca fiind esențiale pentru realizarea obiectului contractului – lucrari de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de
locuire, inclusiv accesibilizare de executat, perioada de executare a lucrarilor, cerinte/etape de realizare;
-   Modul în care intenționează să procedeze la planificarea și realizarea activităților contractului;
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-   Prezentarea contractelor similare/activitatea de executare lucrari de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv
accesibilizare - derulate anterior, din care să reiasă capacitatea tehnică şi profesională conform cerinţelor din documentatia de
atribuire;
-   Prezentarea modul de organizare a fluxului de lucru pentru lucrarile de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire,
inclusiv accesibilizare de executat, care să probeze capacitatea ofertantului de a executa lucrarile propuse la standardul calitativ
solicitat;
-   Resursele materiale puse la dispozitie pentru realizarea contractului (resurse tehnice și logistice). Ofertantul va detalia modul de
alocare a resurselor prin raportare la fiecare activitate ce urmează a fi realizată în cadrul contractului, având în vedere inclusiv
cantitățile de lucrari de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare ce urmeaza a fi executate;
-   Resursele umane puse la dispozitie pentru derularea contractului, conform modelului de tabel prezentat in formularele furnizate;
-   Metodologia de îndeplinire a contractului si planul de lucru aferent;
-   Detalierea conținutului lucrarilor de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare, in conformitate cu
documentatiile prezentate in anexa la prezentul caiet de sarcini, elaborate pentru fiecare dintre imobilele vizate de realizarea
interventiilor in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit;
-   Descrierea recepției lucrarilor și modul în care ofertantul își asumă remedierea deficientelor/neconformitatilor ce pot aparea pe
parcursul executarii lucrarilor – termen de remediere a deficientelor/neconformitatilor, precum și resursele implicate de aceasta;
-    Angajamentul  ofertantului  de  a  nu  subcontracta  lucrari  ulterior  emiterii  ordinului  de  începere,  fara  acordul  autoritatii
contractante/entitatii contractante;
-   Alte aspecte care vor face obiectul evaluării tehnice, în conformitate cu criteriile de calificare aferente propunerii tehnice.
 
Notă: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, marcă de fabrică sau de comerţ, un
brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie pot fi menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate cu menţiune
de „echivalent”.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiară trebuie să fie corelată cu elementele propunerii tehnice și respectiv cu cerințele specificate în cadrul sectiunii
22.2. ”Prezentarea propunerii financiare” din prezentul Caiet de sarcini.
Propunerea  financiară  se  completează  conform  Formularului  5  „Formular  de  ofertă”  inclus  în  cadrul  documentului
”Formulare_Reabilitare – modernizare cladiri – conditii de locuire, inclusiv accesibilizare” - aferente documentației de atribuire.
Prețul ofertat în cadrul propunerii financiare va include toate cheltuielile legate de executarea lucrarilor.
 
Nota:
a.   Propunerea financiară/prețul din propunerea financiară va fi exprimat în lei, fără TVA, cu două zecimale.
b.   In cazul în care oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o
respinge.
c.   Autoritatea/entitatea contractantă va stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire stabilit – prețul cel mai scăzut – în
condițiile în care ofertantul respectiv îndeplinește criteriile de calificare solicitate. Evaluarea și atribuirea contractului se fac la nivelul
obiectului procedurii de achiziție.
d.   Propunerea/oferta financiară are caracter ferm și obligatoriu din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de
valabilitate.
e.   Prețul este ferm și obligatoriu pe toată perioada de derulare a contractului.
f.   Propunerea financiară va include informații/declarații privind asumarea condițiilor și termenelor de plată (termen de plată,
modalități de plată, condiții de plată, penalități - corelat cu informațiile prezentate în Caietul de sarcini – sectiunile 19.3., 19.4:
Condiții și termene de plată; Penalităţi.
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât acesta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la
alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică.
Valoarea ofertei, fără TVA, care va face obiectul comparării preţului ofertei, reprezintă total valoare ofertă fără TVA, comunicată prin
anunțul de participare.
În cazul în care prețul fără TVA, inclus în propunerea financiară, depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare,
oferta este considerată inacceptabilă.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Oferta pentru atribuirea contractului  de achiziție include obligatoriu cele două componente ale sale:  propunerea tehnică și
propunerea financiară,  care vor fi  elaborate conform sectiunilor 22.1.  ”Prezentarea propunerii  tehnice” și  22.2.  ”Prezentarea
propunerii financiare” din prezentul Caiet de sarcini.
În cazul în care oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.
Pentru pregătirea și transmiterea ofertei, ofertantul are obligația de a examina toate documentele aferente documentației de
atribuire.
In cazul in care documentele sunt semnate de către o altă persoană decât persoana împuternicită, ofertantul va completa o
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împuternicire conform Formularului  nr.  7 Model de imputernicire – inclus în cadrul  documentului  ”  Formulare_Reabilitare –
modernizare cladiri – conditii de locuire, inclusiv accesibilizare” - aferent documentației de atribuire.
Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 90 zile.
Limba de redactare a ofertei: limba română.

 

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

 
              Evaluarea ofertelor depuse electronic în sistemul SEAP/SICAP se realizează în conditiile prevăzute de Legea 98/2016 actualizată,
până la data şi ora limită de depunere și va avea în vedere parcurgerea următoarelor etape procedurale:
1.   Analizarea DUAE;
2.   Verificare propunere tehnică;
3.   Evaluare propunere financiară și aplicare criteriu de atribuire;
4.   Analiza documentelor suport DUAE pentru ofertantul clasat pe primul loc – demonstrarea conformitatii cu cerințele solicitate.

 
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 contestare vor fi calculate si aplicate conform legii in vigoare.

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