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Anunt de tip erata EN1022345 / 02.10.2020
Anunt de participare CN1023792 / 18.08.2020

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;

Sectiunea II: Obiect
II.1) Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Achiziție ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe
evenimente de viață (ONRC v2.0)”
Numar de referinta: 1494209120191CP123634

II.1.2 Cod CPV Principal:
72200000-7 - Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descriere succinta:
Achiziție ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe
evenimente de viață (ONRC v2.0)”prin prestarea de Servicii implementare si punere in functiune (analiza/proiectare/dezvoltare/testare/
instalare/configurare/instruire), livrarea de infrastructura HW, software si amenajare spatii tehnice, conform caietului de sarcini.
Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-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: 20 ( douăzeci) zile.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2020

VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare CN1023792
Numar anunt in JOUE: 2020/S 161-391334

SECTIUNEA VII: Modificari
VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
VII.1.1) Motivul modificarii
Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original
Numarul sectiunii
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Numarul sectiunii: III.1.3) Capacitatea tehnica
si profesionala
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
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1.) Pentru contractele de achizitie de servicii:
executarea de servicii de tipul specificat
Operatorul economic trebuie sa
demonstreze ca in ultimii 3 ani, in cadrul a
unuia sau mai multor contracte, a prestat
servicii similare in valoare cumulata de
minim 20.000.000 lei, fara TVA. Prin servicii
similare se intelege - servicii de dezvoltare
software si/sau implementare a unei solutii
si/sau sistem informatic integrat, care sa fi
inclus si furnizarea de echipamente
hardware si produse software.” Precizari:
Ultimii 3 ani solicitati in vederea
demonstrarii experientei similare se vor
calcula prin raportare la data limita de
depunere a ofertelor. In cazul in care
autoritatea contractanta este nevoita,
indiferent de motive, sa procedeze la
decalarea termenului-limita stabilit pentru
depunerea ofertelor, publicand in acest sens
o erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani
se extinde cu perioada de timp aferenta
decalarii, urmand a fi considerata îndeplinita
cerinta pentru toti operatorii care au
prezentat dovada finalizarii contractului de
experienta similara in intervalul de timp nou
rezultat. Decalarea termenului-limita stabilit
pentru depunerea ofertelor si stabilirea astfel
a unei noi date nu pot conduce in mod
automat la respingerea unui ofertant pe
motiv ca experienta lui similara este situata
in afara perioadei de 3 ani raportate la noua
data-limita de depunere a /ofertelor, atat
timp cat acesta, la data initial stabilita în
anuntul de participare, indeplinea cerinta
astfel cum a fost aceasta solicitata. In situatia
în care ofertantul a fost infiintat sau si-a
inceput activitatea economica de mai putin
de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea
informatiilor corespunzatoare perioadei
efective de activitate. Pentru o evaluare
unitara a modului de indeplinire a cerintei,
eventuala conversie leu-alta valuta se face
prin raportare la cursul mediu anual
comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul
pentru anul in curs, este cursul stabilit de
BNR la data publicarii anuntului de
participare pentru prezenta procedura. - Se
va completa DUAE. La nivelul DUAE trebuie
precizate urmatoarele informatii: numarul si
data contractului invocat drept experienta
similara, valoarea contractului (exprimata in
Lei fara TVA), beneficiarul, obiectul detaliat,
perioada de livrare, data si numarul
documentului de receptie / certificatului
constatator, calitatea ofertantului in contract,
ponderea si/sau activitatile pentru care a
fost responsabil, modul de indeplinire a
obligatiilor contractuale si, daca este cazul,
eventualele prejudicii. Se vor solicita ca şi
documente justificative documente suport
relevante: certificate/ documente emise sau
contrasemnate de autorităţile contractante
sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor,
cum ar fi procese-verbale de recepţie
cantitativă şi calitativă, recomandări sau
orice alte documente edificatoare
echivalente care să ateste livrarea/prestarea
efectivă a produselor/serviciilor din DUAE.
Pentru a-şi demonstra capacitatea de a
furniza aplicaţii software, ofertantul trebuie
să facă dovada faptului că aplicaţiile
dezvoltate şi implementate au fost
recepţionate, respectiv au fost/sunt
funcţionale. Documentele justificative
solicitate in sustinerea cerintei, se vor
prezenta de catre operatorul economic
clasat pe primul loc in clasamentul
intermediar, la solicitarea autoritatii
contractante. Autoritatea contractanta are
dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului
final al serviciilor / produselor ce fac obiectul
contractului prezentat drept experienta,
pentru confirmarea celor prezentate de
ofertant 2.) Proportia de subcontractare
Informatii privind partea/părțile din contract
pe care ofertantul intenționează să o/le
subcontracteze, precum și datele de
identificare ale subcontractanților propuși,
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vederea demonstrarii experientei similare se
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perioada de livrare, data si numarul
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constatator, calitatea ofertantului in contract,
ponderea si/sau activitatile pentru care a
fost responsabil, modul de indeplinire a
obligatiilor contractuale si, daca este cazul,
eventualele prejudicii. Se vor solicita ca şi
documente justificative documente suport
relevante: certificate/ documente emise sau
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sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor,
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contractante. Autoritatea contractanta are
dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului
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dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la
momentul depunerii ofertei. Raspunderea
contractantului în ceea ce priveste modul de
îndeplinire a contractului de achizitie publica
nu este diminuata în cazul în care o
parte/parti din contract sunt îndeplinite de
subcontractanti. - Ofertantii includ
informatiile cu privire la subcontractanti în
DUAE. În cazul în care ofertantul
intenţionează să subcontracteze o
parte/părţi din contract, DUAE include şi
informaţii privind partea din contract care
urmează a fi eventual subcontractată şi va
avea anexat acordul de subcontractare.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi se
bazează ofertantul/candidatul trebuie să
completeze, la rândul lor, DUAE separat,
completat si semnat in mod corespunzator
de catre fiecare dintre acestia., incluzând
toate informaţiile care prezintă relevanţă din
perspectiva capacităţilor subcontractanţilor
pe care se bazează ofertantul/candidatul în
cadrul procedurii de In cazul
subcontractantilor pe ale caror capacitati
ofertantul nu se bazeaza, atunci acestia vor
prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii
neincadrarii in motivele de excludere.
Conform art, 196 alin. (2) din Legea nr.
98/2016, autoritatea contractantă solicită
ofertantului clasat pe primul loc după
aplicarea criteriului de atribuire să prezinte
documente justificative actualizate prin care
să demonstreze îndeplinirea tuturor
criteriilor de calificare şi selecţie, în
conformitate cu informaţiile cuprinse în
DUAE. 1.) Certificate emise de organisme
independente cu privire la standardele de
asigurare a calitatii „Ofertantul va prezenta
dovezi ale implementării sistemului de
management al calității în conformitate cu
standardul SR EN ISO 9001 – în domeniul
serviciilor IT, fie printr-un certificat emis de
un organism de certificare acreditat, sau
echivalent, fie prin alte mijloace de probă
privind sistemul de management al calității
ce pot fi furnizate - Se va completa DUAE. Se
va prezenta un certificat emis de un
organism independent de certificare
acreditat, în termen de valabilitate, care să
ateste că ofertantul are implementat şi
menţine, conform ISO 9001:2008 sau
echivalent, un sistem de management al
calităţii în domeniul serviciilor IT.
Documentele justificative care probeaza
indeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor. În cazul depunerii unei oferte
comune, fiecare asociat trebuie să dețină un
astfel de certificat, pentru partea din
contract de servicii IT pe care o realizează. 2.)
Certificate emise de organisme
independente cu privire la sistemele sau
standardele de management de mediu
Ofertantul va prezenta măsurile de
management de mediu pe care le va aplica
în executarea contractului sau dovezi ale
implementării şi menţinerii de proceduri
documentate potrivit SR EN ISO 14001, fie
printr-un certificat emis de un organism de
certificare acreditat, sau echivalent, fie prin
alte mijloace de probă privind sistemul de
management de mediu, ce pot fi furnizate. Se va completa DUAE. Se va prezenta un
certificat emis de un organism independent
de certificare acreditat, în termen de
valabilitate, care să ateste că ofertantul are
implementat şi menţine, conform ISO
14001/EMAS sau echivalent, un sistem de
management de mediu. Documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a
fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În
cazul depunerii unei oferte comune, fiecare
asociat trebuie să dețină un astfel de
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ofertant 2.) Proportia de subcontractare
Informatii privind partea/părțile din contract
pe care ofertantul intenționează să o/le
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conformitate cu informaţiile cuprinse în
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asigurare a calitatii „Ofertantul va prezenta
dovezi ale implementării sistemului de
management al calității în conformitate cu
standardul SR EN ISO 9001 – în domeniul
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un organism de certificare acreditat, sau
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va prezenta un certificat emis de un
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acreditat, în termen de valabilitate, care să
ateste că ofertantul are implementat şi
menţine, conform ISO 9001:2008 sau
echivalent, un sistem de management al
calităţii în domeniul serviciilor IT.
Documentele justificative care probeaza
indeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor. În cazul depunerii unei oferte
comune, fiecare asociat trebuie să dețină un
astfel de certificat, pentru partea din
contract de servicii IT pe care o realizează. 2.)
Certificate emise de organisme
independente cu privire la sistemele sau
standardele de management de mediu
Ofertantul va prezenta măsurile de
management de mediu pe care le va aplica
în executarea contractului sau dovezi ale
implementării şi menţinerii de proceduri
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implementat şi menţine, conform ISO
14001/EMAS sau echivalent, un sistem de
management de mediu. Documentele
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certificat, pentru partea din contract pe care
o realizează.

justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a
fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În
cazul depunerii unei oferte comune, fiecare
asociat trebuie să dețină un astfel de
certificat, pentru partea din contract pe care
o realizează.

VII.2) Alte informatii suplimentare:
Cerinta privind experienta similara s-a completat cu urmatoarea modalitate de indeplinire: Ofertantul trebuie să facă dovada experienţei
similare în fiecare dintre activităţile de mai sus care fac obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, cumulat, in cadrul
a unuia sau mai multor contracte. Nu se impune niciun prag valoric minim, distinct, pentru vreuna dintre activităţile pentru care este
obligatorie demonstrarea experienței similare.
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