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Elaborare studii „Evoluția dezvoltării economice în
Regiunea Sud-Est (EDER SE)”- lot 1 si “ Comunitățile
marginalizate și gradul de sărăcie din Regiunea Sud-Est
(CMSR SE)”- lot 2
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
Cod de identificare fiscala: 11733112; Adresa: Strada: Anghel Saligny, nr. 24; Localitatea: Braila; Cod NUTS: RO221 Braila; Cod postal:
810210; Tara: Romania; Persoana de contact: LUMINITA MIHAILOV; Telefon: +40 339401018; Fax: +40 339401017; E-mail:
adrse@adrse.ro; Adresa internet: (URL) www.adrse.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
Alt tip

I.5) Activitate principala
Alta activitate

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Elaborare studii „Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est (EDER SE)”- lot 1 si “ Comunitățile marginalizate și gradul de
sărăcie din Regiunea Sud-Est (CMSR SE)”- lot 2
Numar referinta: 11733112/2018/4

II.1.2) Cod CPV principal
79311000-7 Servicii de studii (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descrierea succinta
1. LOT 1 - Studiul „Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est (EDER SE)” va consta intr-o analiza a situatiei socioeconomice actuale, a tendintelor manifestate in ultimii 10 ani la nivelul Regiunii Sud-Est, precum si evaluarea obiectiva a
potentialului de dezvoltare al regiunii si al judetelor componente prin prisma specializarii inteligente. În cadrul studiului va fi
analizată dinamica mediului antreprenorial din regiune, deoarece antreprenoriatul se manifestă în economie sub o multitudine de
forme, cu rezultate foarte diferite care nu se reflectă doar în bunăstarea economică și financiară
2. LOT 2 - Elaborarea studiului „Comunitățile marginalizate și gradul de sărăcie din Regiunea Sud-Est” (CMSR SE) este necesară
pentru identificarea și maparea comunităților marginalizate din regiune, oferind o imagine de ansamblu a situației actuale și a
măsurilor/ recomandărilor care să se adreseze nevoilor locuitorilor acestor zone. Studiul trebuie sa se bazeze pe identificarea
zonelor urbane marginalizate din regiune, precum si o analiza aprofundata aupra conditiilor de viata ale comunitatilor marginalizate
si a gradului de saracie din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Studiul va fi corelat cu strategiile existente la nivel național, va ține
cont de prioritățile din documentele strategice naționale și europene privind politica de coeziune, prioritățile determinate de
Strategia Europa 2020 și Strategia Uniunii Europene privind regiunea Dunării, prioritățile investiționale propuse în regulamentele
europene și prin Cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 360000; Moneda: RON
Anunt publicat: [SCN1033724/20.12.2018]
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(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: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 2

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 Elaborarea studiului „Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est (EDER SE)”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79311000-7 Servicii de studii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:
Regiunea Sud EstRegiunea Sud Est

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Elaborarea studiului „Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est (EDER SE)” consta intr-o analiza a situatiei socioeconomice actuale, a tendintelor manifestate in ultimii 10 ani la nivelul Regiunii Sud-Est, precum si evaluarea obiectiva a
potentialului de dezvoltare al regiunii si al judetelor componente prin prisma specializarii inteligente. În cadrul studiului va fi
analizată dinamica mediului antreprenorial din regiune, deoarece antreprenoriatul se manifestă în economie sub o multitudine de
forme, cu rezultate foarte diferite care nu se reflectă doar în bunăstarea economică și financiară. – conform specificatiilor tehnice
din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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: Experienţa expertilor cheie
Descriere: Concretizată în numarul de proiecte similare in care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care
urmează a le îndeplini în viitorul contract.
LOT 1:
- 1 Expert planificare strategică
- 1 Expert sociolog
- 1 Expert statistician
- 2 Experti in domeniul competitivitate economica
Pondere: 40%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei expertilor cheie se va acorda pentru fiecare în parte, astfel:
a) pentru experienta specifica in 2-3 contracte/ proiecte in domeniul acoperitor ariei tematice specifice, se acordă 4 puncte din
punctajul maxim alocat;
b) pentru experienta specifica in 4-5 contracte/ proiecte in domeniul acoperitor ariei tematice specifice, se acorda 6 puncte din
punctajul maxim alocat;
c) pentru expertienta specifica in 6 sau peste 6 contracte/ proiecte in domeniul acoperitor ariei tematice specifice, se acordă
punctajul maxim de 8 puncte.
Suma punctajelor maxime alocate experţilor cheie trebuie să fie egală cu 40, respectiv cu punctajul alocat factorului de evaluare:
P experienta (n) = P expert (1) + P expert (2) +... P expert (5)
Denumire factor evaluare: Propunerea tehnica
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor
Anunt publicat: [SCN1033724/20.12.2018]
Generat la: 20.12.2018 15:55

Pagina 2

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
umane şi a activităţilor
Pondere: 20%
Algoritm de calcul: Pct total se calc prin insum tuturor punct alocate subf 3.1. – 3.4., P met (n) = P met (3.1) + ..... P met (3.4), PUNCT
FINAL SE CALC ASTFEL:Punct final al ofertei va fi sta prin calc sumei punct afer fiec fact de eval, calc conform algor de calcul prez
ante. Ofe cu punct final cel mai mare va fi consider oferta câştigăt.OFER (n) : P final (n) = P financia (n) + P experien(n) + P metodolo
(n), 3.1 Abord propupentr implem contra,Abord prop se baz în mare m pe o serie de metod, metode şi/sau instrume testate, recun
si care demons o foarte buna intele a contextul, respect ac sarcini stabil în Caietul de Sarcini, aflate în corelaţi cu aspect cheie,
precum şi cu riscurile şi ipotez ident-foarte bine-5,Abo pr se baze parţial pe meto, metode şi/sau instr testate, recunosc si care
demons intele context,respect a partic sarcin stab în Caiet de Sarcini,aflate în corelaţie cu aspect cheie, precum şi cu riscur şi ipotez
identificate-bine-3, Abo prou are la bază metodol, metode şi/sau instrum, rec şi arata o inteleg limit a contex, respecti a particu
sarcin stabilitein caietulde sarcini.Acceptabil-1,3.2 Resur(umane şi materiale) şi realiz corespun fiecă activităţi,Resurs identific şi
realizădic sunt corel dinlin/în mare măsură cu comp fiecă activit propuse -foarte bine-5,Res identific şi realizăril indicate sunt parţial
corelate cu complexi fiecă activităţ propuse bine3,Resursele identifi sau realizăr indicate sunt corela într-un mod limitat cu complex
activită propuse-acceptabil-1,3.3 Atribu membri echipei în impleme activităţicontrac şi, dacă este cazul,contribu fiecăru membr al
grupului de opera econom, precum şi distribu şi interacţi sarci şi respon dintre ei,Sunt indicat responsa în execuţia contract şi interac
între membrii echipei, inclusiv cele referitoar la manag contrac, activităţil de suport (backstopping), şi, dacă este cazul, distrib şi
interacţ arcinilor şi responsa între operatori din cadrul grupului. Foarte bin 5,Sunt indicate parţial respons în execuţi contract şi
interac între membri echipei, inclusiv cele referit la manage contractu, activităţ de suport (backstopping) şi distribu şi interacţiu
sarcinil şi responsa între operat din cadrul grupului (dacă este cazul)bine3,Sunt indicate în mod limitat respo în execuţia contrac
SAU interacţ sarcinilor şi respons între operatori economic din cadrul grupulu (dacă este cazul) Acceptabil1, 3.4.Incadr in timp,
succesi si durata activit prop .Durata activităţi coresp deplin complex acest, iar succesiu dintre acestea, inclusiv perioada de
desfăşur, este stab în funcţie de logica relaţiei dintre acesteFoarte bin5,Durataact coresp parţial complexi aiar suc dintre acestea,
inclusiv per de desfăşur este corelatădoar parţial cu logica relaţi dintre acestea. Du prevtr fiecare ope prin necnec este cor parţial cu
activi prev a fi realizat în lunile respecti şi res es desBine3, Dt este in mica mas pot compl ac sau succ din ac,inclus perioad de
desfăşur,este stabil într-un mod foarte puţin adecvat-1.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 180000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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 Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.1) Titlu
2 Elaborarea studiului “Comunitățile marginalizate și gradul de sărăcie din Regiunea Sud-Est” (CMSR SE)

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79311000-7 Servicii de studii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:
Regiunea Sud EstRegiunea Sud Est

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Studiul “Comunitățile marginalizate și gradul de sărăcie din Regiunea Sud-Est” (CMSR SE)- conform specificatiilor tehnice din
caietul de sarcini.
Elaborarea acestui studiu este necesară pentru identificarea și maparea comunităților marginalizate din regiune, oferind o imagine
de ansamblu a situației actuale și a măsurilor/ recomandărilor care să se adreseze nevoilor locuitorilor acestor zone.

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Anunt publicat: [SCN1033724/20.12.2018]
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Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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: Experienţa expertilor cheie
Descriere: Concretizată în numarul de proiecte similare in care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care
urmează a le îndeplini în viitorul contract:
- 1 Expert planificare strategică
- 1 Expert sociolog
- 1 Expert statistician
- 2 Experti in domeniul Incluziune socială și reducerea sărăciei şi/sau asistență socială
Pondere: 40%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei expertilor cheie se va acorda pentru fiecare în parte, astfel:
a) pentru experienta specifica in 2-3 contracte/ proiecte in domeniul acoperitor ariei tematice specifice, se acordă 4 puncte din
punctajul maxim alocat;
b) pentru experienta specifica in 4-5 contracte/ proiecte in domeniul acoperitor ariei tematice specifice, se acorda 6 puncte din
punctajul maxim alocat;
c) pentru expertienta specifica in 6 sau peste 6 contracte/ proiecte in domeniul acoperitor ariei tematice specifice, se acordă
punctajul maxim de 8 puncte.
Suma punctajelor maxime alocate experţilor cheie trebuie să fie egală cu 40, respectiv cu punctajul alocat factorului de evaluare:
P experienta (n) = P expert (1) + P expert (2) +... P expert (5)
Denumire factor evaluare: Propunerea tehnica
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor
umane şi a activităţilor
Pondere: 20%
Algoritm de calcul: Pct total se calc prin insum tuturor punct alocate subf 3.1. – 3.4., P met (n) = P met (3.1) + ..... P met (3.4), PUNCT
FINAL SE CALC ASTFEL:Punct final al ofertei va fi sta prin calc sumei punct afer fiec fact de eval, calc conform algor de calcul prez
ante. Ofe cu punct final cel mai mare va fi consider oferta câştigăt.OFER (n) : P final (n) = P financia (n) + P experien(n) + P metodolo
(n), 3.1 Abord propupentr implem contra,Abord prop se baz în mare m pe o serie de metod, metode şi/sau instrume testate, recun
si care demons o foarte buna intele a contextul, respect ac sarcini stabil în Caietul de Sarcini, aflate în corelaţi cu aspect cheie,
precum şi cu riscurile şi ipotez ident-foarte bine-5,Abo pr se baze parţial pe meto, metode şi/sau instr testate, recunosc si care
demons intele context,respect a partic sarcin stab în Caiet de Sarcini,aflate în corelaţie cu aspect cheie, precum şi cu riscur şi ipotez
identificate-bine-3, Abo prou are la bază metodol, metode şi/sau instrum, rec şi arata o inteleg limit a contex, respecti a particu
sarcin stabilitein caietulde sarcini.Acceptabil-1,3.2 Resur(umane şi materiale) şi realiz corespun fiecă activităţi,Resurs identific şi
realizădic sunt corel dinlin/în mare măsură cu comp fiecă activit propuse -foarte bine-5,Res identific şi realizăril indicate sunt parţial
corelate cu complexi fiecă activităţ propuse bine3,Resursele identifi sau realizăr indicate sunt corela într-un mod limitat cu complex
activită propuse-acceptabil-1,3.3 Atribu membri echipei în impleme activităţicontrac şi, dacă este cazul,contribu fiecăru membr al
grupului de opera econom, precum şi distribu şi interacţi sarci şi respon dintre ei,Sunt indicat responsa în execuţia contract şi interac
între membrii echipei, inclusiv cele referitoar la manag contrac, activităţil de suport (backstopping), şi, dacă este cazul, distrib şi
interacţ arcinilor şi responsa între operatori din cadrul grupului. Foarte bin 5,Sunt indicate parţial respons în execuţi contract şi
interac între membri echipei, inclusiv cele referit la manage contractu, activităţ de suport (backstopping) şi distribu şi interacţiu
sarcinil şi responsa între operat din cadrul grupului (dacă este cazul)bine3,Sunt indicate în mod limitat respo în execuţia contrac
SAU interacţ sarcinilor şi respons între operatori economic din cadrul grupulu (dacă este cazul) Acceptabil1, 3.4.Incadr in timp,
succesi si durata activit prop .Durata activităţi coresp deplin complex acest, iar succesiu dintre acestea, inclusiv perioada de
desfăşur, este stab în funcţie de logica relaţiei dintre acesteFoarte bin5,Durataact coresp parţial complexi aiar suc dintre acestea,
inclusiv per de desfăşur este corelatădoar parţial cu logica relaţi dintre acestea. Du prevtr fiecare ope prin necnec este cor parţial cu
activi prev a fi realizat în lunile respecti şi res es desBine3, Dt este in mica mas pot compl ac sau succ din ac,inclus perioad de
desfăşur,este stabil într-un mod foarte puţin adecvat-1.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 180000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Anunt publicat: [SCN1033724/20.12.2018]
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Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

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:
Cerinta nr.1: Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Ofertantii, asociatii, tertii sustinători si subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art.164, 165, 167 din
Legea nr.98/2016.
Încadrarea în situatia prevăzută la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului
din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către ofertantii, asociatii, tertii sustinători
si subcontractantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situației lor. La completarea DUAE operatorii
economici participanti vor tine seama si de Notificarea ANAP nr. 240/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
1. Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat (- Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de DGFP- valabil
la momentul prezentarii acestuia;Certificatul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”.
2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv valabil la momentul prezentarii acestuia; Cazierul judiciar va
prezentat in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
3. Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, valabil la
momentul prezentarii acestuia. Certificatul fiscal va prezentat in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”.
4. După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
Precizări: În cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii
sustinatori, subcontractantul/subcontractantii, dacă există.
Notă: Autoritatea contractantă exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire, în care ia la cunostinta ca
operatorul economic se afla, având în vedere actiunile sau inactiunile savârsite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situatiile
prevazute la art. 164, 165 si 167 de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.
În cazul în care este identificată o situație de excludere prevăzute la art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 în legătură
cusubcontractanții propuși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 171 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractantă
solicită ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în
aceasta situație.
Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că
si-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor si contribuțiilor către bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu
reglementările aplicabile în tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit, eliberate de autoritățile competente din
aceste țari (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidentă fiscală (evitarea
dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori, în lipsa acestuia, a unui angajament de obținere a acestui document, cel
mai târziu până la data semnării contractului de achiziție publică. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată în
limba română In cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor
prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractantă
are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în tara respectivă nu există prevederi legale referitoare la
declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fata unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a
unei asociații profesionale care are competente în acest sens.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila.
Se vor depune odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care sa rezulte modul efectiv in
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care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea
acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor
cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind
necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Cerinta nr.2 - Declaratia privind neincadrarea in art. 59 si 60 din Legea nr.98/19.05.2016 privind achizitiile publice
Cerinta obligatorie:
Prevederile art. 59 si 60 din Legea nr.98/19.05.2016 privind achizitiile publice se aplica si pentru tert(i) sustinator(i) si
subcontractant(i).
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire sunt:
Luminita MIHAILOV – Director General
Luana ZAHARIA – Director Economic
Jenica CRACIUN – Director DIPOR
Mirela CHIVU- Sef BPPMR
Mariana CONSTANTIN – Expert achizitii
Diana GRADEA - Manager de proiect / presedinte comisia de evaluare
Gianina DOAGĂ – Manager de proiect /membru in comisia de evaluare
Rodica PUIA – Expert achizitii/ membru in comisia de evaluare
Nina IRIMIA – Director DIP /membru de rezerva in comisia de evaluare
In cazul ofertei comune, indeplinirea cerintei nr.2 este obligatorie pentru fiecare asociat.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Declaratia privind neincadrarea in art. 60 din Legea nr.98/19.05.2016 privind achizitiile publice va fi prezentata de ofertanti, terti
sustinatori/asociati si/sau subcontractanti odata cu DUAE.( Formular 7)
Autoritatea contractanta va considera ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se
incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din
acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare,
sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau
in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente
emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 59-60,
164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva
nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei
autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Operatorii economici ce depun ofertă 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.
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.
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, urmează să fie prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
ATENTIE! Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Precizări:
- în cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie să depună documentele necesare pentru demonstrarea
faptului că este autorizat să desfășoare partea sa din contract;
- cerința se aplică si pentru subcontractanți si/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul
documentului DUAE distinct;
- depunerea/prezentarea documentelor solicitate în cadrul acestei secțiuni se poate face în oricare din formele: original/copie
legalizată/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

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.) Cerinta nr. 1 – Informaţii privind capacitatea tehnică
Cerinta obligatorie:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor privind
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principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continând valori, descrierea serviciilor prestate, perioade de prestare, beneficiari,
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati din care sa rezulte ca au fost prestate in conformitate
cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit servicii similare cu cele care fac obiectul achizitiei (ultimii 3 ani
pana la termenul limita pentru primirea ofertelor).
Prin formula „servicii duse la bun sfarsit” se inteleg:
- servicii receptionate partial;
- servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
Ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din
care sa rezulte ca în ultimii 3 ani a prestat servicii similare cu cele supuse achizitiei.
Din lista principalelor prestari de servicii similare lotului pentru care se depune oferta, trebuie sa rezulte ca au fost prestate servicii
similare, cu o valoare cumulata de cel putin:
LOT 1: Valoare: 180.000,00 RON
LOT 2: Valoare: 180.000,00 RON
Neîndeplinirea conditiilor stabilite mai sus atrage considerarea ofertei ca inacceptabila si excluderea ofertantului de la procedura de
atribuire.
Documentele vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului, stampilate, purtand mentiunea „conform cu originalul”.
Cerinta nr. 2 — Informatii privind asociatii.
Se va completa DUAE.
In cazul in care exista asociati, acestia se vor identifica si vor prezenta toate documentele privind eligibilitatea si calificarea
mentionate la pct. III 2.1.a), III.2.1.b).
Capacitatea tehnica si profesionala – se demonstreaza prin considerarea resurselor tuturor membrilor asocierii.
Toate celelalte documente privind calificarea vor fi prezentate individual de catre toti operatorii economici.
Se prezinta Acordul de asociere al partilor, cu desemnarea Liderului, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului
de achizitie publica – Formularul 4
In acordul de asociere va fi desemnat asociatul ofertant care ii reprezinta si pe ceilalti asociati in raporturile cu ADRSE.
Nedepunerea odată cu DUAE a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele
inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului cat si ale
subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de
atribuire.
Acordul de asociere urmeaza a fi autentificat la Notariat in termen maxim de 5 zile de la data adjudecarii, in cazul in care Asociatilor
li se incredinteaza Contractul.
Cerinta nr. 3
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are,
eventual, intentia sa o subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi.
Se va completa DUAE.
Cerinta nr. 4
Informatii privind tert(i) sustinator(i) conform art.182 din Legea 98/2016 privid achizitiile publice.
Se va completa DUAE. - 1.Se va completa DUAE.
Documentele solicitate in sustinerea experientei similare, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de
către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
-certificat/document/recomandare/ documentul constatator primar/final/parti relevante din contract/orice alt document emis sau
contrasemnat de un beneficiar din care sa rezulte confirmarea prestarii in ultimii 3 ani a serviciilor similare obiectului contractului;
Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
2.Se va completa DUAE.
Documentele solicitate in sustinerea cerintei, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
In cazul in care exista asociati, acestia se vor identifica si vor prezenta toate documentele privind eligibilitatea si calificarea
mentionate la pct. III 2.1.a), III.2.1.b).
3.Se va completa DUAE.
Documentele solicitate in sustinerea cerintei, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
- contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati, in conformitate cu oferta depusa.
4.Se va completa DUAE.
Documentul solicitat in sustinerea cerintei, urmează să fie prezentat, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul
clasat pe locul I 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: 18.01.2019 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: 18.04.2019
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.01.2019; 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
Operatorul economic are obligația de a transmite Documentul unic de achiziţie european (DUAE) numai în format electronic,
(art.193 – 195 din legea 98/2016) https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Operatorul economic depune oferta, DUAE, documentele de calificare, răspunsurile la solicitările de clarificări numai prin mijloace
electronice
- Observatii: In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj in urma evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va
solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, depunerea unei noi propuneri financiare prin intermediul SEAP, caz in care contractul va
fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Pentru elaborarea ofertei financiare trebuie sa se respectate prevederile art.210 din Legea nr.98/19.05.2016 privind achizitiile publice..
Avand in vedere ca procedura este on-line, se va solicita, prin intermediul SEAP, incarcarea in sistem de catre operatorii economici, a
documentelor ce conduc la noi propuneri financiare imbunatatite.
- Documentatia de atribuire va fi publicata in SEAP.
Procedura se va desfasura ON-LINE pe site-ul www.e-licitatie.ro
Solicitările de clarificări se vor face în scris pe e-mail la adresa adrse@adrse.ro; sau pe site-ul SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, insotit de intrebarile aferente vor fi transmise prin mijloace electronice prin
postarea acestora pe pagina aferenta procedurii in SEAP, la adresa de internet www.e-licitatie.ro la sectiunea „Documentatie, clarificari si
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decizii”.
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării
fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).

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 căii de atac sunt cele prevăzute in LEGEA nr. 101/19.05.2016 privind remediile și căile de atac în materie
de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului
Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Biroul Achizitii - din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
Adresa: Str. Anghel Saligny, nr. 24; Localitatea: Braila; Cod postal: 810118; Tara: Romania; Telefon: +40 0339401018; Fax: +40
0339401017; E-mail: adrse@adrse.ro; Adresa internet: (URL) www.adrse.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2018
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