
SERVICE PARC AUTO
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA 
Cod de identificare fiscala: RO 11087755; Adresa: Strada: Ecluzei , nr. 1; Localitatea: Agigea; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal:
907015; Tara: Romania; Persoana de contact: Camelia Sirbu; Telefon: +40 241702728; Fax: +40 241737711; E-mail: achizitii@acn.ro;
Adresa internet: (URL) www.acn.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.6) Activitate principala
Activitati portuare

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
SERVICE PARC AUTO
Numar referinta: 1.

 
II.1.2) Cod CPV principal
50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)

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

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Serviciile care fac obiectul achizitiei sunt :
 
a) Revizia tehnica periodica la numarul de kilometri efectuati ; aceste revizii se vor efectua la un rulaj cuprins intre 15.000 km –
20.000 km, conform tabele din caietul de sarcini in functie de model si avand in vedere recomandarile producatorului .
b) Revizia tehnica anuala ;cu aceasta ocazie se efectueaza si lucrarile de pregatire ale autovehiculelor pentru anotimpul rece, de
asemenea, verificarea si atestarea starii tehnice a acestora (ITP); reviziile anuale corespund unui rulaj de cca. 45.000- 60.000 km/
autovehicul .
c) Reparatiile accidentale-;daca achizitorul constata o functionare anormala a vreunui autoturism, autoutilitara, autospeciala sau
utilaj,  intre reviziile tehnice periodice si cea anuala, va instiinta unitatea service si se va stabili de comun acord o data pentru
aducerea autovehiculului la atelier pentru constatare si efectuarea reparatiilor necesare.
d)Tractari auto.
 
Achizitia se desfasoara pe loturi :
 
Lotul nr.1 - Autovehicule marca FORD - 26 buc
Lotul nr.2 - Autovehicule marca AUDI, VOLKSWAGEN, DACIA, SKODA si  MERCEDES - 8 buc
Lotul nr.3 - Buldoexcavator -1 buc
Lotul nr.4 - AUTOMECANICA  -1 buc
 
Valoarea totala estimata: 250 000 lei, fara TVA  din care :
valoare estimata Lot 1      140.000   lei, fara TVA
valoare estimata Lot 2        90.000   lei, fara TVA
valoare estimata  Lot 3        10.000   lei, fara TVA
valoare estimata Lot 4        10.000   lei, fara TVA
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Toate piesele de schimb si materialele utilizate pentru efectuarea reviziilor tehnice, precum si a reparatiilor vor fi asigurate de catre
prestator si achitate de catre achizitor din fondurile prevazute pentru lotul respectiv .
 
Nota: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia
de atribuire.
 
 1. Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in
legatura cu documentatia de atribuire: 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
 
2. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficari/informatiilor
suplimentare in măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul
de participare simplificat : 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
 
3. Entitatatea contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul
limită stabilit in Anuntul de participare simplificat
 
4. La solicitarile adresate dupa acest termen limita stabilit, entitatea contractanta nu va raspunde.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 250000; 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: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 4

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 LOT nr. 1. AUTOVEHICULE MARCA FORD- 26 BUC

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 71631200-2 Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
SEDIUL PRESTATORULUISEDIUL PRESTATORULUI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform Caiet de Sarcini nr.3319/09.02.2022

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 140000; 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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri
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II.2.1) Titlu 
2 LOT nr. 2. Autovehicule marca AUDI,VOLKSWAGEN,DACIA,SKODA si MERCEDES - 8 buc

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 71631200-2 Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
SEDIUL PRESTATORULUISEDIUL PRESTATORULUI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform Caiet de Sarcini nr.3319/09.02.2022

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 90000; 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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.1) Titlu 
3 LOT nr.3 BULDOEXCAVATOR -1BUC

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
SEDIUL PRESTATORULUISEDIUL PRESTATORULUI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform Caiet de Sarcini nr.3319/09.02.2022

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 10000; 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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri
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II.2.1) Titlu 
4 LOT nr.4 AUTOMECANICA -1BUC

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
SEDIUL PRESTATORULUISEDIUL PRESTATORULUI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform Caiet de Sarcini .3319/09.02.2022

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 10000; 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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 

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 1
Ofertant unic, ofertanti asociati (lider asociere,asociati), terti sustinatori, subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 177,178,180 din Legea achizitiilor sectoriale nr.99/2016
 
Modalitatea de indeplinire a cerintei
1) INITIAL toti participantii la procedura : ofertant unic, lider/ ofertant asociat, subcontractanti, terti sustinatori,dupa caz, vor
completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE ) în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Lg 99/2016 privind achiz sect  cu
informatiile aferente situatiei lor utilizand: Partea III sectiunea Motive de excludere
 
2) Ulterior entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire , prezentarea
documentelor justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
 
Documentele justificative sunt :
a). Certificate constatatoare  din care sa rezulte  lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc),   valabile  la momentul prezentarii.
Ofertantul va prezenta:
- pentru sediul principal Certificate constatatoare  din care sa rezulte  lipsa datoriilor  la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor
la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc); Certificatele trebuie sa fie  valabile  la momentul prezentarii
 - pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a
impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.
b)Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum
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rezulta din certificatul constatator emis de ONRC
c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179,
alin.(2), art.180,alin (2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
d) Alte documente edificatoare, dupa caz
 
Persoanele juridice straine vor prezenta pentru demonstrarea faptului că nu se încadrează în una dintre sit prevăzute la art. 177, 178
şi 180 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit,
cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă
 
In cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit docum de natura celor prevăzute la alin
precedent sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, entitatea  contractanta are
obligaţia de a 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
 
Cerinta 2
Ofertant unic, ofertant asociat (lider asociere,asociati), terti sustinatori, subcontractanti dupa caz, nu trebuie sa se regaseasca
inituatiile prevazute la art.73 din Legea achizitiilor sectoriale nr.99/2016
 
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de
atribuire sunt:
1.Director General - Daniel Georgescu
2.Director executiv, Directia Juridica - Diana Niculescu
3.Director economic, Directia Economica – Cornelia Popescu
4. CFPP economist -Cristina Poenaru
5. Sef Departament Achizitii –Camelia Sirbu
6. Sef Compartiment Auto - Ciprian Hotulig
 
 Modalitatea de indeplinire a cerintei
Toti participantii la procedura : ofertant unic, ofertanti asociati (lider asociere,asociati), subcontractanti, terti sustinatori,dupa caz,vor
completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE ) utilizand: Partea III sectiunea Motive de excludere; si vor prezenta odata
cu DUAE , Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 73 din Legea achizitiilor sectoriale nr.99/2016, conform
Formular model- Sectiunea V Formulare.
Cerinta 1
 Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească forma de înregistrare şi, după caz de atestare ori apartenenţă din
punct de vedere profesional în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit operatorul economic din care sa reiasa
ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac
obiectul contractului de achizitie sectoriala
 
Modalitatea de indeplinire a cerintelor
1)  INITIAL ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței operatorul economic ofertant va completa  Documentul
Unic de Achizitii European (DUAE)  cu raspunsul la o singura intrebare  referitoare la indeplinirea globala a  tuturor cerintelor de
calificare impuse,   prin   raspuns afirmativ (alegere optiune – Da) sau prin raspuns negativ (alegere optiune- Nu)
2) Ulterior entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire , prezentarea
documentelor justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) referitoare la capacitatea
de exercitare a activității profesionale includ, fără a se limita la certificate eliberate registrul comerțului
Documente justificative
Pentru persoane fizice/juridice straine
a) Documente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta
b) Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs
 
Cerinta 2
Autorizatie de service auto,inclusiv Anexa la Autorizatie, emisa de catre Registrul Auto Roman conform
   - Ordonanta nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparații, de reglare și/sau desfășoară
activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere, cu modificările și completările ulterioare aprobata in prin Legea 222/2003  cu mod si
compl ulterioare
si
    - Ordin nr. 1022/2013 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care
desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum
și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului
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nr. 2.131/2005, pentru
a) reparatii mecanice si electrice
b) reparatii de tinichigerie si vopsitorie,valabila la momentul prezentarii
Modalitatea de indeplinire a cerintelor
1)  INITIAL ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței operatorul economic ofertant va completa  Documentul
Unic de Achizitii European (DUAE)  cu raspunsul la o singura intrebare  referitoare la indeplinirea globala a  tuturor cerintelor de
calificare impuse,   prin   raspuns afirmativ (alegere optiune – Da) sau prin raspuns negativ (alegere optiune- Nu)
2) Ulterior entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire , prezentarea
documentelor justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
 
Document justificativ
Autorizatia de service auto inclusiv Anexa la Autorizatie  valabilă la momentul prezentării , pentru persoanele juridice straine se vor
prezenta docum echivalente emise in tara de rezidenta
Daca Autorizatia tehnica  expira ca valabilitate in perioada contractului de achizitie sect , ofertantul va depune o declaratie prin care
se angajeaza sa isi reinnoiasca Autorizati tehnica, astfel incat serviciile sa fie prestate in conditiile legii pe parcursul indeplinirii
serviciilor
 
Cerinta 3
Autorizatie statie ITP conform Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în
normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția
tehnică periodică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 167/2003, cu modificările și completările ulterioare valabila la
momentul prezentarii
 
Document justificativ
Autorizatie statie ITP, valabila la momentul prezentarii ( original/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul) sau pentru
persoanele juridice straine , documente echivalente emise in tara de rezidenta
Daca Autorizatie statie ITP expira ca valabilitate in perioada contractului de achizitie sectoriala , ofertantul va depune o declaratie
prin care se angajeaza sa isi reinnoiasca Autorizatie statie ITP, astfel incat serviciile sa fie prestate in conditiile legii pe parcursul
indeplinirii serviciilor
 
Modalitatea de indeplinire a cerintelor
1)  INITIAL ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței operatorul economic ofertant va completa  Documentul
Unic de Achizitii European (DUAE)  cu raspunsul la o singura intrebare  referitoare la indeplinirea globala a  tuturor cerintelor de
calificare impuse,   prin   raspuns afirmativ (alegere optiune – Da) sau prin raspuns negativ (alegere optiune- Nu)
 
Nota : conform NOTIFICARE ANAP nr.1 /2021 cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferita de Regulamentul de punere
in aplicare UE 2016/7 al comisie din 5 ianuarie 2016 a Formularului standard pentru documentul european de achizitie unic,
entitatea contractanta a ales sa limiteze informatiile solicitate cu privire la indeplinirea de catre operatorii economici a tuturor
criteriilor de calificare impuse care se regasesc la nivelul anuntului relevant si a documentatiei de atribuire la o singura intrebare  si
anume da sau nu
 
2) Ulterior entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire , prezentarea
documentelor justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) referitoare la capacitatea
de exercitare a activității profesionale includ, fără a se limita la certificate eliberate registrul comerțului
 
Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare document redactat in alta limba
decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane
 
In situația în care vor fi  executate părți din contract de către asociati /subcontractanți,  dovada înregistrării  și corespondența
activităților principale/secundare cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către fiecare asociat/ subcontractanți, pentru
partea din contract pe care o vor realiza.

 
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: 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1102111/02.03.2022] Pagina 6
Generat la: 22.03.2022 12:18



1.) Loturile: 1,2,3,4
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Cerinta
Ofertantul trebuie să  facă dovada că a prestat , în ultimii 3 ani, prin raportare la data publicării anunţului de participare simplificat ,
servicii similare duse la bun sfarsit , la nivelul a minim un contract. - Prin sintagma “ servicii similare “ se inteleg servicii de reparare si
intretinere autovehicule.
 
Prin  sintagma „servicii duse la bun sfârșit”,conform art.9, alin.3 din Instructiunea presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii
Publice nr. 2/2017 se înțelege:
a) servicii  recepţionate parţial,  cu condiţia ca specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită
elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;
b) servicii recepţionate la sfârşitul prestării;
 
Numărul de ani aferenţi experienţei similare se calculează prin raportare la data publicării anunţului de participare simplificat  ,
conform INSTRUCŢIUNE Nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr.
99/2016 privind achiziţiile sectoriale, art.13, alin.(1)
 
1)  INITIAL, ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței operatorul economic ofertant va completa  Documentul
Unic de Achizitii European (DUAE)  cu raspunsul la o singura intrebare  referitoare la indeplinirea globala a  tuturor cerintelor de
calificare impuse,   prin   raspuns afirmativ (alegere optiune – Da) sau prin raspuns negativ (alegere optiune- Nu).
 
Nota : conform NOTIFICARE ANAP nr.1 /2021 cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferita de Regulamentul de punere
in aplicare UE 2016/7 al comisie din 5 ianuarie 2016 a Formularului standard pentru documentul european de achizitie unic,
entitatea contractanta a ales sa limiteze informatiile solicitate cu privire la indeplinirea de catre operatorii economici a tuturor
criteriilor de calificare impuse care se regasesc la nivelul anuntului relevant si a documentatiei de atribuire la o singura intrebare , si
anume da sau nu.
 
2) Ulterior, entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezentarea
documentelor suport / justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Documentele suport / justificative  care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, includ, dar nu se limitează la:
contracte de servicii sau parti relevante din contracte  (parti contractante, obiect, valoare, lista de semnaturi)  insotite de  procese
verbale de recepție, recomandari ,certificate de acceptare, alte documente echivalente  din care sa reiasa indeplinirea cerintei.
 
Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice operator economic ofertant are dreptul:
1).   să invoce susținerea unui terț (entitate) – inclusiv atunci când acea entitate are și rol de subcontractant și să utilizeze capacitățile
acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic ofertant și
entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art. 196 din Legea nr. 99/2016;
2).   să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 66 din Legea nr. 99/2016.
 
În cazul 1). în care un operator economic ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra
îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie sa aiba in vedere urmatoarele :
a.)  să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele:
a.1 angajamentul ferm de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor
referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională, în funcție de relația dintre operatorul economic ofertant și entitatea ce acordă
susținerea precum și caracteristicile și modalitatea de acordare a suportului, care poate include, dar nu se limitează la:
•   enumerare și descriere a capacităților pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția Operatorului Economic Ofertant, prin
raportare la cerința minimă comunicată în Fișa de Date a Achiziției și cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm;
•   modalitatea efectivă în care entitatea pe ale cărei capacități se bazează Operatorul Economic (Terțul Susținător) asigură Autorității
Contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin angajament în situația în care Operatorul Economic Ofertant căruia îi acordă
susținere devine Contractant și întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului (în situația în care capacitățile incluse în
angajamentul ferm vizează resurse netransferabile);
•   anexa/anexele ce prezintă modul efectiv prin care entitatea pe a cărei capacitate se bazează Operatorul Economic Ofertant va
asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv,  documente, resurse și altele asemenea dintre entitatea ale cărei capacități Operatorul
Economic le utilizează și Operatorul Economic Ofertant.
a.2)  un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic/entitatea ale cărei capacități le utilizează, care să cuprindă
informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică
și profesională rubrica "Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat", completat și semnat în
mod corespunzător de Terțul Susținător.
b)   Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns) care însoțește Oferta, Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic,
Secțiunea C: Informații privind utilizarea capacităților altor entități.
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În cazul în care Ofertantul utilizează capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, Terțul Susținător
trebuie să:
1.   îndeplinească cerința minimă referitoare la servicii similare “ duse la bun sfarsit ";
2.   să nu se afle în una din situațiile descrise în Fișa de Date a Achiziției ca reprezentând motiv de excludere;
3.   să fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comerțului, în țara în care este stabilit.
 
În cazul 2).  în care un operator economic ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți operatori economici la
procedura de atribuire, în condițiile art. 66 din Legea nr. 99/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta
trebuie   :
a)   să depună împreună cu Oferta, până la termenul-limită de depunere a Ofertelor, următoarele:
a.1)  acordul de asociere;
a.2 ) câte un DUAE (răspuns) separat pentru fiecare Operator Economic (Ofertant individual, membrii Asocierii, Subcontractanți, Terți
Susținători), cu care participă în comun la procedura de atribuire, completând informațiile solicitate in Partea II (Secțiunile A și B),
Partea III, Partea IV: Criterii de selecție Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, rubrica "Pentru contractele de achiziție de
servicii: executarea de servicii de tipul specificat" completat și semnat de fiecare Operator Economic cu care participa în comun la
procedura de atribuire;
b)      să bifeze “Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la operatorul economic, Secțiunea A: Informații
privind operatorul economic, “Operatorul economic participă la procedura de achiziție publică împreună cu alții?” și să completeze
informațiile suplimentare solicitate în acest sens.
 
În aplicarea prevederilor art. 197, alin. (2) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă solicită o singură dată Ofertantului înlocuirea
Terțului Susținător, respectiv a entității pe ale cărei capacități Ofertantul se bazează pentru îndeplinirea cerinței minime privind
experiența similară, utilizând ca referință condițiile de participare la procedură specificate în Fișa de Date a Achiziției, informațiile
incluse în DUAE (răspuns) prezentat de Terțul Susținător, conținutul Angajamentului de susținere de terță parte și evidențele
furnizate de Operatorul Economic Ofertant drept dovezi pentru informațiile incluse în Angajamentul de susținere de terță parte și
DUAE (răspuns) al Operatorului Economic pe ale cărui capacități Operatorul Economic Ofertant se bazează.
 
Operatorul economic participant la procedură, înțelege și acceptă că, pe perioada evaluării, entitatea contractantă are dreptul de a
se  adresa  beneficiarului  serviciilor  ce  fac  obiectul  contractului  prezentat  drept  experiență  similară  în  cadrul  DUAE,  pentru
confirmarea celor prezentate de operatorul economic în DUAE cu privire la experiența similară.

 
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
Lista si descrierea succinta a regulilor si criteriilor: -

 
III.1.6) Depozite si garantii solicitate
              Garanția de participare;
 Lot nr.1:  1.400,0 lei
 Lot nr.2:     900,0 lei
 Lot nr.3:     100,0 lei
Lot nr.4:     100,0 lei
Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat
sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. Garantia trebuie sa fie irevocabila
Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte docum ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită
de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere
a benefi pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate
Perioada de valabilitate va fi cel puţin egală cu perioada min de valab a ofertei : 4 luni de la data limita de depunere oferte
Pentru garantia constituita prin transfer bancar contul bancar este RO 23BACX 0000 0092 0045 6014 UniCredit Bank iar in detaliile
tranzactiei  se va mentiona nr Anuntului  de participare simplificat.  Docum de plată va fi  încărcat în SEAP semnat cu semnăt
electronică până la data limită de depunere a ofertelor. După această dată entit contr solicită ofertanților clarificări în scopul
prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor
cu regim special ( cec, bilet la ordin) a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală
In cazul asocierii, garantia se constituie în numele asocierii și se menționeaza că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de op.
ec
Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP insotita de traducerea autorizată in limba romana.
Pentru constituirea garanției de participare de către operatori economici din afara României pentru conversia dintr-o altă monedă
se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de BNR(www.bnr.ro)valabil data publicării Anunțului de participare simplificat in SEAP.
Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art.46, alin (1)  si (3) Hotărârea nr. 394/2016 din 2 iunie 2016, cu
modificari si completari ulterioare , in   cuantum de 10% din valoarea contractului,fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii contractului de achizitie sectoriala.prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit
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din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract.
 
Restituirea garantiei  de buna executie se va face conform art.  48,  alin.4,  din Hotărâre Nr.  394/2016 din 2 iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale nr. 394 / 2016 din 2 iunie 2016 cu modificari si completari ulterioare.

 

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: 21.03.2022 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: 21.07.2022
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2022; 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
              Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea  standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
 
In cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare şi
oferta câştigătoare va fi desemnată cea care are pretul cel mai scazut .
Toate comunicarile intre ofertanti si entitatea contractanta se vor face exclusiv on-line;

 
VI.4) Proceduri de contestare
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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: 
Conform Lege nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificari si completari ulterioare .

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA 
Adresa: str. Ecluzei nr.1; Localitatea: Agigea; Cod postal: 907015; Tara: Romania; Telefon: -Fax: +40 241737711; E-mail: -Adresa
internet: (URL) www.acn.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2022
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