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Achiziție Servicii de consultanță, elaborare documentație
tehnică necesară amenajării spațiilor tehnice aferente
Centrelor de Date
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Cod de identificare fiscala: 14942091; Adresa: Strada: Unirii, nr. 74; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
030837; Tara: Romania; Persoana de contact: VALENTIN VLADU; Telefon: +40 0213160809; Fax: +40 0213160808; E-mail:
valentin.vladu@onrc.ro; Adresa internet: (URL) www.onrc.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.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Achiziție Servicii de consultanță, elaborare documentație tehnică necesară amenajării spațiilor tehnice aferente Centrelor de Date
Numar referinta: 1494209120193CP123634

II.1.2) Cod CPV principal
71621000-7 Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)

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

II.1.4) Descrierea succinta
Achiziția serviciilor de consultanță și de proiectare specializate necesare pentru întocmirea documentației tehnice care va
defini cerințele tehnice specifice cu privire la dotarea cu echipamente și amenajarea a doua spații tehnice cu destinația de Centru de
date (Principal si Secundar) care să poată găzdui în condiții de siguranță și de disponibilitate maximă infrastructura necesară
funcționării proiectului „Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-Guvernare
centrate pe evenimente de viață (ONRC V2.0)” – cod SMIS 123634. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet
tuturor solicitărilor de clarificări în a 4-a zi înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Numar zile până la care se pot
solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 (noua) zile.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 194000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere
Anunt in definire
Generat la: 28.10.2019 17:24
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71621000-7 Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
1. Sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, situat în Intrarea Sectorului nr. 1, sector 3.
2. Sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, situat în Bulevardul Tomis nr. 476, județul Constanța1.
Sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, situat în Intrarea Sectorului nr. 1, sector 3.
2. Sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, situat în Bulevardul Tomis nr. 476, județul Constanța

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziţia serviciilor de consultanță și elaborare a documentației tehnice (proiect tehnic și DDE) cu privire la dotarea cu echipamente
și amenajarea a două spații tehnice cu destinația de Centru de Date (Principal si Secundar) care să poată găzdui în condiții de
siguranță și de disponibilitate maximă infrastructura necesară funcționării proiectului „Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat
și interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață (ONRC V2.0)” – cod SMIS 123634.
Serviciile de proiectare se vor presta în două etape, conform descrierii următoare și se vor finaliza cu o documentație descriptivă și
desenată care va cuprinde detaliile prezentate în continuare:
- Etapa I - Această etapă vizează întocmirea Proiectelor tehnice (PTH) cu detalii standard de execuție pentru fiecare specialitate;
- Etapa II - Etapa a doua va cuprinde asistență de specialitate din partea proiectantului pe perioada execuției .

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 70%
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.
Denumire factor evaluare: Experienta profesionala a personalului
Descriere: Experienta specifica a managerului de proiect cu atribuții de coordonare, verificare, aprobare a activităților desfășurate de
echipa de experți
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a) Între 2 și 3 proiecte, se vor acorda 3 puncte;
b) Între 4 și 5 proiecte, se vor acorda 5 puncte;
c) Între 6 și 7 proiecte, se vor acorda 7 puncte;
d) Peste 7 proiecte, se vor acorda 10 puncte.
Denumire factor evaluare: Experienta profesionala a personalului
Descriere: Experiența specifică a Specialistului, prin prisma căreia acesta a avut responsabilități și sarcini de proiectare instalații de
ventilație și climatizare (HVAC).
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a) Între 2 și 3 proiecte, se vor acorda 3 puncte;
b) Între 4 și 5 proiecte, se vor acorda 5 puncte;
c) Între 6 și 7 proiecte, se vor acorda 7 puncte;
d) Peste 7 proiecte, se vor acorda 10 puncte.
Denumire factor evaluare: Experienta profesionala a personalului
Descriere: Experiența specifică a Specialistului/specialiștilor acreditat/acreditați Uptime Institute ATS (Accredited Tier Specialist) și
ATD (Accredited Tier Designer) sau echivalent, prin prisma căreia acesta/aceștia a/au avut responsabilități și sarcini de
urmărire/întocmire proiecte de specialitate Centre de Date, în conformitate cu standardele Tier ale Uptime Institute
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a) Între 2 și 3 proiecte, se vor acorda 3 puncte;
b) Între 4 și 5 proiecte, se vor acorda 5 puncte;
c) Între 6 și 7 proiecte, se vor acorda 7 puncte;
d) Peste 7 proiecte, se vor acorda 10 puncte.
Pentru poziția Specialist/specialiști acreditat Uptime Institute cu specialitățile ATS și ATD se acceptă nominalizarea a maxim 2
Anunt in definire
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persoane, în următoarele condiții:
- toate cerințele expertului cheie să fie acoperite cumulat de cele 2 persoane
- responsabilitățile descrise în caietul de sarcini să fie acoperite de cele 2 persoane corespunzător cu competențele acoperite
- numărul de proiecte ce dovedesc experiența specifică va fi dovedită pentru fiecare dintre cele 2 persoane.
În acest caz, punctajul se acordă astfel:
a) Între 2 și 3 proiecte, se vor acorda 1,5 puncte;
b) Între 4 și 5 proiecte, se vor acorda 2,5 puncte;
c) Între 6 și 7 proiecte, se vor acorda 3,5 puncte;
d) Peste 7 proiecte, se vor acorda 5 puncte.

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: Programul Operational Competitivitate - POC
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 164,165 si 167
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor,
operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (răspuns) completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în
parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a
îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.
Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul dupa aplicarea
criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare,
în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. Se vor solicita/prezenta următoarele documente
justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării; Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor
locale, se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul : i)
figureaza cu bunuri (mobile/ imobile) impozabile si/sau ii) are obligatia sa solicite înregistrarea fiscala a acestora (potrivit
Formularului ANAF 060 – Declaratie de înregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru sediile secundare) ca platitor de impozit pe
venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de
administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei Oficiul Registrului Comerţului/Actul constitutiv al operatorului economic;
3. După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu
determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
4. După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și
completările ulterioare, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente
de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.
98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu
există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi
administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta
insotite de traducerea autorizata a acestora in limba română.
Cerinta nr. 2: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea
nr. 98/2016. Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform modelului pus la
dispozitie de catre autoritatea contractanta in sectiunea Formulare, se va depune de catre toti ofertantii odata cu DUAE. Persoanele
ce detin functie de decizie in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului: Valentina Burdescu – director general, manager de
Anunt in definire
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proiect, Anca Daniela Safta - director general adjunct, Elena Cerasela Brănescu - director general adjunct, Georgeta Balan - Director
Directia economica, Bogdan Mihail Burdescu - Director Directia Contencios, Gabriel Condesteanu - Director IT, asistent manager de
proiect, Danut Florian Tiparu, Mihaela Cristina Joița, Valentin Vladu, Stefanel Ivan, Sorin Bores Seredenciuc, Ilie Tudoroiu, Raluca
Magdalena Iliescu, Mihai Robert Jianu, Dan Cristian Tănase, Ștefan Dănuț Crețioiu, Adrian Cezar Biță.
NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta declaratia privind conflictul de
interese. In cazul in care vor exista subcontractanti/terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de
fiecare subcontractant/tert sustinator in parte. Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic,
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
Daca este cazul, 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, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.
Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului SEAP.
Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistemul SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de
completare DUAE și în cadrul secțiunii IV.4.3 - Modul de prezentare al ofertei.
Cerința nr. 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de
rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a
constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului (de ex., pentru
persoanele juridice de nationalitate română, din Certificatul constatator trebuie să rezulte că activitatea principală/secundară pe care
o desfașoară conform clasificării CAEN corespunde obiectului contractului).
Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv
liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. Documentele justificative care probează
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini,
documente echivalente emise în țara de rezidență (insoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română), urmează să fie
prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluării ofertelor.
Cerința nr. 2: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să prezinte Autorizație ISU pentru proiectare a sistemelor și instalațiilor
de semnalizare, alarmare și avertizare în caz de incendiu, conform HG nr.1490/2004, cu modificările ulterioare și HG nr. 259/2005.
Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv
liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. Documentele justificative care probează
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Autorizație ISU pentru proiectare a sistemelor și instalațiilor de
semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de
rezidență (însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română), urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității
contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Cerința nr. 3: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să prezinte Autorizație ISU pentru proiectare a sistemelor și instalațiilor
de limitare și stingere a incendiilor conform HG nr.1490/2004, cu modificările ulterioare și HG nr. 259/2005.
Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv
liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. Documentele justificative care probează
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Autorizație ISU pentru proiectare a sistemelor și instalatiilor de limitare
și stingere a incendiilor sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență (însoțite de o traducere
autorizată a acestora în limba română), urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul
clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor
Cerința nr. 4: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să prezinte Atestat ANRE de tip B pentru ”proiectare și executare de
instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterante, la tensiunea
nominală de 0,4kV”.
Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv
liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. Documentele justificative care probează
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Atestatul ANRE de tip B pentru “proiectare și executare de instalații
electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterante, la tensiunea
nominala de 0,4kV” sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență (însoțite de o traducere
autorizată a acestora în limba română), urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul
clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Cerința nr. 5: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să prezinte Licenţa de funcţionare acordată de Inspectoratul General al
Poliţiei Române pentru societăţile specializate în activități de proiectare sisteme de alarmare împotriva efracţiei.
Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv
liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. Documentele justificative care probează
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Licenţa de funcţionare acordată de Inspectoratul General al Poliţiei
Române pentru societăţile specializate în activități de proiectare sisteme de alarmare împotriva efracţiei sau, în cazul ofertanților
Anunt in definire
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străini, documente echivalente emise în țara de rezidență (însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română), urmează
să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit
la finalizarea evaluării ofertelor.
Nota. Operatorii economici care la data depunerii ofertei prezintă certificari/autorizari echivalente emise de autoritatile de
certificare abilitate din alt stat, trebuie sa întreprindă demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnării
contractului de achiziţie publica certificări/ autorizari recunoscute de autoritatile române

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Operatorii economici trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani au dus la bun sfârșit un număr de cel puțin 2 proiecte similare:
proiectare centru de date în clădire.
Precizări: Ultimii 3 ani solicitați în vederea demonstrării experienței similare se vor calcula prin raportare la data limită de depunere a
ofertelor. În cazul în care autoritatea contractanta este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită
stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de
timp aferentă decalarii, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizării
contractului de experiență similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor
și stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca experiența lui similară
este situată în afara perioadei de 3 ani raportată la noua dată-limită de depunere a /ofertelor, atât timp cât acesta, la data inițial
stabilită în anunțul de participare simplificat, îndeplinea cerința astfel cum a fost aceasta solicitată. În situația în care ofertantul a fost
înființat sau și-a început activitatea economica de mai puțin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor
corespunzătoare perioadei efective de activitate. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, eventuala conversie
leu-altă valută se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Cursul leu/altă valută ce va fi
luat în calcul pentru anul în curs este cursul stabilit de BNR la data publicării anunțului de participare simplificat pentru prezenta
procedură. - Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară, ofertantul va prezenta, ca dovada preliminară, DUAE completat
în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările
ulterioare. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară,
valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție pentru dovedirea faptului că serviciile au fost duse la bun sfârșit în
cadrul perioadei de 3 ani (prin sintagma servicii duse la bun sfârșit se înțelege: a) servicii recepționate parțial, cu condiția ca
specificul contractului/activităților ce reprezintă experienșa similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de
beneficiar ca rezultat independent; b) servicii receptionate la sfârșitul prestării), precum și ponderea și/sau activitatile pentru care a
fost responsabil. Documentele justificative (copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, recomandări,
procese verbale de recepție, certificate constatatoare, certificate de predare primire, etc., sau orice alte documente considerate
relevante în susținerea cerinței), care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la
solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor. Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor ce fac obiectul
contractului prezentat drept experientă, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
2.) Proportia de subcontractare
În cazul în care ofertantul are subcontractanți, acesta are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele
de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către subcontractanți, precum și acordul acestora
cu privire la toate aceste aspecte. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achizitie
publică nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din contract este/sunt îndeplinite de subcontractanți. - În cazul în care
ofertantul utilizează capacităţile subcontractanţilor, subcontractantul/subcontractanții vor completa în mod corespunzător direct în
SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de achiziție publică, DUAE (răspuns) deja configurat de autoritatea contractantă.
Subcontractanții pe ale căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și
selecție sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajament ferm.
Subcontractanții precizează în DUAE toate informațiile care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe
care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanților pe ale căror capacităţi ofertantul nu se
bazează, atunci aceştia vor prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Ofertantul va prezenta
acordul de subcontractare (modelul orientativ din secțiunea ”Formulare”) și DUAE incluzând informațiile cu privire la existența
subcontractării, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Este necesar ca toți cei care trebuie să
răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului SEAP. Documentele justificative care probează cele asumate în acordul
de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor.
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Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

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

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 12.11.2019 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 12.01.2020
Durata in luni: 2

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2019; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare
Operatorii economici pot accesa documentele in format editabil pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului, la adresa:
www.onrc.ro., Secțiunea ”Informații de interes public” - ”Achiziții publice” - ”Achiziții publice în derulare” - ”Achiziții publice realizate prin
procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016: anul 2019.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilită de catre AC si asumata de
ofertant.
Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta câstigatoare fiind cea de pe primul loc,
respectiv cea cu cel mai mare punctaj maxim total rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret.
Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista punctaje egale, autoritatea contractanta va
departaja oferta castigatoare dupa punctajul cel mai mare obtinut la criteriul -Pretul ofertei (fiind factorul cu ponderea cea mai mare).
Daca si dupa aceasta exista egalitate se vor departaja dupa punctajul cumulat obtinut la criteriul - Experiența profesionala a personalului.
Daca si dupa aceasta departajare exista egalitate, Autoritateacontractantă va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri
financiare. Pe parcursul procesului de reofertare, AC poate solicita clarificări cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind
incidente dispozițiile art. 136 alin (1) din HG 395/2016.
Conform Notificarii ANAP nr. 247/06.09.2016 (comunicată si op ec sub nr. 253/06.09.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a
solicitarilor de clarificare si a informațiilor suplimentare la documentația de atribuire/răspunsurile formulate în cazul desfasurării
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procedurii de atribuire a contractului de achiziție, pentru transmiterea solicitărilor de clarificare privind documentația de atribuire,
operatorii ec se vor inregistra în SEAP la https://sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din
H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale AC prev la art.160-161 din Legea nr.98/2016.
Orice comunicare, solicitare, informare si altele asemenea vor fi transmise in scris prin SEAP.

VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 lit b) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările
ulterioare.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia Contencios a Oficiului National al Registrului Comertului
Adresa: B-dul Unirii nr 74, bloc J3B, sector 3;; Localitatea: București; Cod postal: 030837; Tara: Romania; Telefon: +40 213160809;
Fax: -E-mail: onrc@onrc.ro; Adresa internet: (URL) www.onrc.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
-
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