
Servicii de publicitate
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMÂNA S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO12397185; Adresa: Strada: Poenaru Bordea, col., nr. 20; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti;
Cod postal: 040094; Tara: Romania; Persoana de contact: TEODORA BODODEA; Telefon: +40 0372137329/ +40 0372137306; Fax: +40
0372137438; E-mail:  achizitii.publice@loto.ro; Adresa internet: (URL) www.loto.ro; Adresa web a profilului cumparatorului:  www.e-
licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
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
Servicii de publicitate
Numar referinta: 12397185201824

 
II.1.2) Cod CPV principal
79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Servicii de publicitate in vederea desfasurarii unor campanii de publicitate pentru promovarea si sustinerea produselor
loteristice.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 15 zile. Autoritatea contractanta
va raspunde la clarificari cu 10 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 848122; 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
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Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Lot 1 - Campanie publicitate 1

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare: 
Conform caiet de sarciniConform caiet de sarcini

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caiet de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 206512; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Durata contractului de la pct. II.2.7. reprezinta termenul maxim care se coreleaza cu termenul de desfasurare al campaniei de
publicitate precum si cu celelalte termene prevazute in contract.

 
II.2.1) Titlu 
2 Lot 2 - Campanie publicitate 2
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare: 
Conform caiet de sarciniConform caiet de sarcini

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caiet de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 206512; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Durata contractului de la pct. II.2.7. reprezinta termenul maxim care se coreleaza cu termenul de desfasurare al campaniei de
publicitate precum si cu celelalte termene prevazute in contract.

 
II.2.1) Titlu 
3 Lot 3 - Campanie publicitate 3

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare: 
Conform caiet de sarciniConform caiet de sarcini

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caiet de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 206512; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 4; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Durata contractului de la pct. II.2.7. reprezinta termenul maxim care se coreleaza cu termenul de desfasurare al campaniei de
publicitate precum si cu celelalte termene prevazute in contract.

 
II.2.1) Titlu 
4 Lot 4 - Campanie publicitate 4

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare: 
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Conform caiet de sarciniConform caiet de sarcini
 

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caiet de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 228586; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Durata contractului de la pct. II.2.7. reprezinta termenul maxim care se coreleaza cu termenul de desfasurare al campaniei de
publicitate precum si cu celelalte termene prevazute in contract.

 

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: 
A)   Situatia personala a ofertantului: criteriul de calificare este valabil pentru fiecare din cele 4 de loturi:
 
Operatorul economic participant la procedura, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuala, ofertant asociat,
subcontractant, tert sustinator), nu trebuie sa se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 care
determina excluderea din procedura de atribuire.
 
Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator
economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte) pentru/la:
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•   Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale" - subsectiunile:
- "Participare la o organizatie criminala"
- "Coruptie"
- "Fraude"
- "Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste"
- "Spalare de bani sau finantarea terorismului"
- "Exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane".
 
•   Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" -
subsectiunile:
- "Plata impozitelor"
- "Plata asigurarilor sociale"
 
•   Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" -
subsectiunile:
- "Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei de mediu"
- "Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei sociale"
- "Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei muncii"
- „Falimentul”
- "Insolventa"
- „Concordat preventiv”
- "Active administrate de lichidator"
- „Activitatile economice sunt suspendate”
- "Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza denaturarea concurentei"
- "Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave"
- "Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achizitii publice"
- "Implicare directa sau indirecta in pregatirea acestei proceduri de achizitii publice"
- "Incetarea anticipata, daune-interese sau alte sanctiuni comparabile"
- "Vinovat de interpretarea eronata, nedivulgarea de informatii, incapacitatea de a furniza documentele necesare si obtinere de
informatii confidentiale referitoare la aceasta procedura".
 
Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita 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.
 
Se vor solicita/prezenta urmatoarele documente justificative:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de
administrare,  de conducere sau de supraveghere al  respectivului  operator economic,  respectiv  persoane care au putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei -
Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;
3.  Dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaza ca se încadreaza în situatiile de exceptie care nu
determina excluderea din procedura, prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016.
4. Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
 
Persoanele cu functii de decizie la nivelul autoritatii contractante, în sensul prevederilor art. 60 si art. 167 lit. e) din Legea nr.
98/2016, sunt:
1   Ovidiu-Iulian Portariuc - Director General;
2   Danut Sporea - Director Direcţia Economică;
3   Alexandru-Mircea Croitoru - Director Direcția Rețea Vânzări;
4   George Marius Icătoiu - Direcția Juridică - Șef Serviciul Consultanță Avizare Drepturi Imobiliare;
5   Dragoș Nicola-Bădiță - Direcția Rețea Vânzări - Șef Serviciu Promovare și Produse Loteristice;
6   Teodora Bododea - Compartimentul Achiziții Publice - Expert achiziții publice principal I/ Coordonator Compartimentul Achiziții
Publice;
7   Maria Antoaneta Ionescu- Compartiment Achiziții Publice - Expert achiziții publice principal I;
8   Sebastian Gherlagiu - Compartiment Achiziții Publice - Expert achiziții publice principal I;
9   Ion Niţă - Compartiment Achiziții Publice - Expert achiziții publice principal I;
10   Diana Nicolaescu - Direcţia Reţea Vânzări - Serviciul Promovare și Produse Loteristice - Economist principal I;
11   Vasilica Ceausu - Direcția Economică - Compartimentul Control Financiar Preventiv - Economist principal I /Coordonator
Compartiment Control Financiar Preventiv;
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12   Robert Popa   Direcția Economică - Compartimentul Control Financiar Preventiv - Economist principal I;
 
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in
conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa
Formularul  nr.  7  din  Sectiunea  „Formulare”  din  Documentatia  de  Atribuire,  stampilat  si  semnat  de  catre  reprezentantul
legal/imputernicit al ofertantului si se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator,
odata cu DUAE.
Nota  1:  Reprezinta  o  situatie  potential  generatoare  de  conflict  de  interese  situatia  in  care  ofertantul  individual/ofertantul
asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de adimistratie/organului de
conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul
al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Nota 2:  Reprezinta  o situatie  potential  generatoare de conflict  de interese situatia  in  care ofertantul  a  nominalizat  printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea
inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Nota 3: In situatia in care, ca urmare a clarificarilor solicitate ofertantului cu privire la o situatie potential generatoare de conflict de
interese, autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea contractanta va adopta masurile necesare
pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri  cum ar fi  inlocuirea persoanelor
responsabile  cu  evaluarea  ofertelor,  atunci  când  le  este  afectata  impartialitatea,  acolo  unde  este  posibil,  sau  eliminarea
ofertantului/candidatului aflat în relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.
Nota 4: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea
98/2016, ofertantul  clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului  de atribuire va prezenta anterior atribuirii  contractului,  la
solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi
certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin
(1) din Legea 98/2016, atat pentru oferantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declaratii in
oferta.
Nota 5: In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul
unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164,
165 si 167 din Legea 98/2016, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe
propria raspundere, fie, 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.
Nota 6: În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente straine.
 
Atenționări speciale:
1.   Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabilă.
2.   Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv
în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea
acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor
cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale ascociatului/subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind
necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
B)   Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: valabil pentru fiecare din cele 4 de loturi:
 
Operatorul economic ce participa la depunerea unei oferte trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara
sa de rezidenta, respectiv ca este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului si care cad în sarcina sa conform ofertei depuse.
 
Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru/la:
•   Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor" - subsectiunea "Inscrierea in Registrul
Comertului".
 
Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita 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.
 
Se vor solicita urmatoarele documente justificative din care sa reiasa capacitatea fiecarui operator economic participant la procedura
(nominalizat la nivelul ofertei) de a executa activitatile care cad în sarcina sa, conform ofertei depuse, pe parcursul implementarii
contractului:
1. pentru persoanele juridice române: se va solicita certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului
din care sa rezulte datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii,
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membrii  Consiliului  de  Administratie,  membrii  Consiliului  de  Supraveghere,  cotele  de  participare,  domeniul  de  activitate
principal/domeniile de activitate secundare si codificarea CAEN care sa corespunda obiectului contractului de prestari servicii.
Informatiile cuprinse in interiorul certificatul constatator sa prezinte situatia operatorului economic reala/actualizata la data
depunerii acestuia, iar obiectului procedurii sa aiba corespondent in domeniile de activitate ale ofertantului.
2. pentru persoanele juridice straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare/atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic.
3. pentru persoanele fizice române/straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca
persoana fizica autorizata, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic.
Nota 2:
a) Documentele emise într-o alta limba decât limba româna vor fi prezentate însotite de traducerile autorizate în limba româna.
b) In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerinta 1 trebuie sa fie indeplinita de
fiecare asociat in parte, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract de achizitie publica, respectiv proportional
cu cota procentuala si/sau descrierea activitatii pe care urmeaza sa o realizeaza in executarea viitorului contract, asa cum sunt ele
mentionate in acordul de asociere. Nedepunerea odata cu oferta si cu formularul DUAE, a acordului de asociere poate face obiectul
unei solicitari de clarificari.
 
La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 și următoarele din Legea 98/2016, în orice
moment pe durata evaluării Ofertelor dar nu mai târziu de comunicarea rezultatului procedurii, Ofertantul (Operator Economic
individual sau membru al asocierii) și orice alt Operator Economic implicat în procedură (subcontractant sau tert sustinator) trebuie
sa fie în măsură să prezinte documente care să:
1.   probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica/rubricile solicitate;
2.   să demonstreze că:
a.   Operatorul Economic este legal constituit în țara sa de origine și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii,
b.   desfășoară în mod licit pe piață activitatea sa profesională, respectiv:
i.   există corespondență între obiectul principal al Contractului și activitatea economică înscrisă în documentul de constituire al
Operatorului Economic sub formă de cod CAEN/NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană
sau echivalent) pentru Operatorul/Operatorii Economici ofertanți;
ii.   există corespondență între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în procedură și activitatea economică înscrisă în
documentul de constituire al acestuia sub formă de cod CAEN/NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea
Europeană sau echivalent) pentru Subcontractant și/sau Terț Susținător. Corespondența se determină prin raportarea cel puțin la
secțiunea din economia națională,  determinată pe principiul omogenității  la nivel de Clasificare a activităților din economia
naționala, cu luarea în considerare a naturii serviciilor prestate.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) C)   Capacitatea economica si financiara
Întrucat cifra de afaceri reflecta performanta economica a unui operator economic, este solicitata pentru a cunoaste capacitatea
financiara a potentialului contractant in vederea preintampinarii unui eventual risc de neindeplinire a contractului din motive
financiare.
 
Autoritatea considera important a se stabili si solicita o cerinta de calificare pentru media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe
ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) care sa fie de cel putin: 400.000,00 lei - lot 1; 400.000 lei - lot 2; 400.000 lei-lot 3; 400.000 lei - lot 4 -
Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru/la: Partea IV "Criteriile
de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "cifra de afaceri medie anuala pentru numarul de ani
impus".
Pentru furnizarea informațiilor aferente cifrei de afaceri,  ofertantul completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la
dispoziție de Autoritatea Contractantă, câmpurile solicitate astfel:
1.   pentru prezentarea mediei cifrei de afaceri generale (anuale):
a.   introduce în câmpul „numărul de ani” – numărul de ani pentru care prezintă media cifrei de afaceri;
b.   introduce în câmpul „media cifrei de afaceri” – valoarea mediei cifrei de afaceri pentru anii în cauză în format de număr întreg
(fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.
c.   precizează în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată cifra de afaceri în înregistrările pe care le utilizează ca suport
pentru informațiile incluse în DUAE.
Atunci când ofertantul s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații,
ofertantul în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării
DUAE.
Se vor prezenta documente edificatoare-justificative care probeaza/confirma indeplinirea cerintei privind media cifrei de afaceri
anuale, respectiv bilanturi contabile pentru anii financiari: 2015, la data de 31.12.2015; 2016, la data de 31.12.2016; 2017, la data de
31.12.2017 sau alte documente echivalente cum ar fi: rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de
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verificare asumate de operatorul economic.
Autoritatea contractanta considera ca ofertantul care va fi declarat castigator nu trebuie sa fie dependent din punct de vedere
economic de contractul in cauza si ca trebuie sa aiba suficienta stabilitate financiara pentru implementarea contractului. Avand in
vedere  importanta  si  complexitatea  contractului  ce  urmeaza  a  fi  atribuit  aceasta  cerinta  este  esentiala  pentru  autoritatea
contractanta in vederea identificarii dinamicii economice a operatorului economic.
Nota 1: Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru
contractele/angajamentele/documentele a caror valoare este in alta valuta calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual
lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se va consulta http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx
Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte una sau mai multe din informatiile mai
sus solicitate, acesta are dreptul in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 de a-si demonstra situatia economica si financiara
si  prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei  economice si  financiare,  si  pe care autoritatea
contractanta le poate considera edificatoare/adecvate sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa
rezulte respectarea cerintei minime privind media cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 ani.
Nota 2: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita 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.
 
S-au avut in vedere dispozitiile art. 175 din Legea nr. 98/2016.
2.) Sustinere de terta parte.
In cazul existentei tertilor sustinatori, alaturi de formularul DUAE, ofertantul are obligatia de a prezenta Angajament ferm privind
susţinerea financiara a ofertantului, asa cum este el mentionat la Sectiune Formulare – Formularul nr. 10. - Sustinere de terta parte:
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016.
 
În cazul în care un ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime,
atunci acesta trebuie:
1.   să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele:
a.   Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț sau a mai multor terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la
media cifrei de afaceri anuale din ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), ce include:
i.   o enumerare și descriere a resurselor pe care tertul/tertii respectiv/respectivi le pune la dispoziția ofertantului și cu referire la
anexa/anexele angajamentului ferm;
ii.   specificarea în mod expres a faptului că Terțul Susținător își asumă în mod solidar cu ofertantul răspunderea pentru executarea
Contractului ce rezultă din această procedură, în cazul în care acesta (terțul) nu își îndeplinește obligațiile de susținere asumate prin
angajament,  in  conformitate  cu  prevederile  art.  184  din  Legea  nr.  98/2016.  Raspunderea  solidara  a  tertului/tertilor
sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii  de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin
angajament;
iii.   anexa/anexele ce prezintă modul efectiv prin care Terțul Susținător va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar fără a se
limita la planificarea și monitorizarea fluxului de informații,  documente, resurse și altele asemenea dintre Terțul Susținător și
ofertant.
 
Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii
susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea
propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
 
b.   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 B: Capacitatea
economică și financiară, rubrica "Cifra de afaceri", completat și semnat în mod corespunzător de Terțul Susținător.
DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile privind situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi
167 menţionate la Lege nr. 98/2016, precum şi informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste si care prezintă
relevanţă din perspectiva capacităţilor terţul/terţii susţinător(i) pe care se bazează ofertantul în cadrul prezentei proceduri de
atribuire
 
2. 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.
 
Instrucțiunile de completarea a formularului DUAE privind furnizarea informațiilor aferente media cifrei de afaceri anuale din ultimii
3 ani (2015, 2016, 2017) în ceea ce privește DUAE (răspuns) ca dovadă preliminară sau în legătură cu documentele justificative sunt
extinse și la tertului/tertilor sustinator/sustinatori.
 
Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau
se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului, o singura data, inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert
sustinator, cu respectarea principiului tratamentului egal.
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3.) Asocierea (Formularul nr. 4 si Formularul nr. 5)
In cazul depunerii unei oferte comune, alaturi de formularul DUAE , ofertantul are obligatia de a preciza informatii privind asocierea,
asa cum sunt ele mentionate la Sectiune Formulare – Formularul nr. 4, precum si Acordul de asociere, asa cum este el mentionat la
Sectiune Formulare – Formularul nr. 5. - Asocierea:
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alți
operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, fără a fi
obligat să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea ofertei.
 
Pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita
operatorilor economici participanți în comun la procedura de atribuire a căror ofertă a fost desemnată câștigătoare să adopte sau să
constituie o anumită formă juridică.
 
În cazul în care un ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, în
condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie:
1.   să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele:
a.   Acordul de asociere;
b.   un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură, care să cuprindă
informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea B: Capacitatea
economică și financiară rubrica "Cifra de afaceri", completat și semnat în mod corespunzător de Operatorul Economic cu care
prezintă Oferta în asociere.
2.   să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea A: Informații
privind Operatorul Economic la rubrica „Operatorul economic participa la procedura de achiziții publice împreună cu alții?” și să
completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens.
 
În cazul în care ofertantul este o asociere de Operatori Economici, cerința minimă privind cifra de afaceri poate fi îndeplinită de toți
membrii asocierii, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de
achiziție publică, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract de achizitie publica, respectiv proportional cu
cota procentuala din descrierea activitatii pe care urmeaza sa o realizeaza in executarea viitorului contract, asa cum sunt ele
mentionate in acordul de asociere. Astfel, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte o cifra medie de afaceri anuala pe ultimii 3
ani, pragul minim impus de catre autoritatea contractana, ponderat cu cota procentuala aferenta asociatului, asa cum este ea
precizata in acordul de asociere.
 
Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei trebuie prezentate in original la solicitarea autoritatii contractante
numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de
atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind Achizitiile Publice.
 
 
Atenționări speciale:
1.   Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabilă.
2.   Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv
în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea
acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor
cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale ascociatului/subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind
necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) 1)   Experiența similară
Ofertantul va prezenta o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, calculați până la data limită de depunere a ofertelor, cu
indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.
Ofertantul trebuie să facă dovada experienței similare, respectiv să fi prestat servicii similare celor ce fac obiectul loturilor, în ultimii 3
ani, calculați până la data limita de depunere a ofertelor, în valoare cumulată de cel puțin valoarea estimată a fiecarui lot în parte,
valoare care se regasește calculată și prezentată în tabelul de mai jos, la nivelul unuia sau mai multor contracte, astfel:
 
Lot nr.      Valoare totală estimată llei fără TVA   Valoarea cumulata de cel putin/lei fără TVA
Lot 1.                   206.512,00                                                     200.000,00
Lot 2.                   206.512,00                                                     200.000,00
Lot 3.                    206.512,00                                                     200.000,00
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Lot 4.                   228.586,00                                                     200.000,00
 
Prin sintagma „Servicii similare” se întelege  servicii de publicitate. - Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr.
98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru/la:
 
•   Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" -  subsectiunea "Pentru contractele de achiziție
de servicii: executarea de servicii de tipul specificat".
Pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară, ofertantul completează în DUAE
(răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, câmpurile solicitate astfel:
1.   utilizează câmpul "Descriere" pentru a include succint, cel puțin următoarele informații:
a.   obiectul contractului cu Beneficiarul serviciilor,
b.   datele de identificare ale contractului,
c.   caracteristicile serviciilor pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime,
d.   informațiile deținute de ofertant pentru demonstrarea prestării în mod corespunzător a serviciilor și pe care ofertantul le poate
prezenta Autorității Contractante la solicitarea expresă a acesteia în aplicarea prevederilor articolelor 196, alin (1) și (2) din Legea
98/2016. Ofertantul trebuie să nominalizeze în acest câmp documentul/documentele așa cum există acesta/acestea sub formă de
dovezi în evidențele sale;
2.   introduce în câmpul „valoare” – valoarea contractului prezentată ca experiență similară în format de număr întreg (fără zecimale)
și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.;
3.   precizează în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată valoarea serviciilor realizate așa cum este această monedă
specificată în cadrul contractului dintre ofertant și beneficiarul serviciilor;
4.   selectează "data de început” ca fiind data la care a început prestarea serviciului prezentat ca fiind similar, conform prevederilor
înțelegerii dintre ofertant și beneficiarul serviciilor;
5.   selectează „data de sfârșit" ca fiind data la care serviciul prezentat ca fiind similar a fost acceptat ca fiind efectuat în mod
corespunzător de către beneficiarul serviciului, conform prevederilor înțelegerii dintre ofertant și beneficiarul serviciilor prezentate
drept experiență similară;
6.   introduce în câmpul „Beneficiari”:
a.   denumirea beneficiarului serviciilor prestate, așa cum este acesta indicat în contractul prezentat(ă) ca fundament pentru
realizarea serviciilor în câmpul "Descriere", numele și coordonatele de contact ale persoanei de la beneficiarul nominalizat care a
realizat acceptarea serviciilor ca fiind prestate corespunzător;
b.   rolul ofertantului în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, Subcontractant sau membru al unei asocieri de
Operatori Economici care au prestat serviciile în cadrul contractului pentru beneficiarul serviciilor), așa cum este definit acest rol în
contractul nominalizat(ă) la câmpul „Descriere”.
 
În prezentarea informațiilor solicitate pentru experiența similară în DUAE (răspuns), ofertantul utilizează pentru fiecare contract cu
un beneficiar al serviciilor solicitate câte o grupare de informații, adăugând câmpuri suplimentare acolo unde este aplicabil sau
ștergând câmpurile inițiale.
Autoritatea Contractantă nu ia în considerare la evaluare, informațiile furnizate în DUAE (răspuns), care includ referință la „data de
sfârșit" în afara intervalului de cei 3 (trei) ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, indiferent dacă această „dată de
sfârșit”  este înainte de împlinirea termenului specificat,  calculat în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de
participare sau dacă „data de sfârșit” este după împlinirea termenului limită pentru depunerea Ofertei publicat inițial în anunțul de
participare.
2.) Completare cerinta 1 - Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va
solicita 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.
  
Se vor solicita ca si documentente justificative, documente suport relevante care sa sustina fara echivoc informatiile din DUAE
(răspuns), ce vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare includ, fără a se limita la: procese
verbale  de  recepție,  certificate  de  acceptare  sau  alte  dovezi  nominalizate  de  către  Ofertant  în  DUAE (răspuns),  emise  sau
contrasemnate de autoritatile contractante sau de catre clientii privati, ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE
(răspuns) în legătură cu demonstrarea experienței similare și pe care ofertantul le propune Autorității Contractante ca fiind adecvate
pentru a dovedi nivelul solicitat al experienței similare. Documentele emise într-o alta limba decât limba româna vor fi însotite de
traduceri autorizate în limba româna, de asemenea semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat,  conform celor mentionate anterior.
 
Nota 2: Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru
contractele/angajamentele/documentele a caror valoare este in alta valuta calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual
lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se va consulta http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx.
 
S-au avut in vedere dispozitiile art. 179 din Legea nr.98/2016.
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Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice 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 ofertant și entitatea ale cărei
capacități le utilizează, în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016;
2.   să participe în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016.
3.) Sustinere de terta parte:
In cazul existentei tertilor sustinatori, alaturi de formularul DUAE, ofertantul are obligatia de a prezenta Angajament ferm privind
susţinerea tehnica şi profesională a ofertantului, asa cum este el mentionat la Sectiune Formulare –Formularul nr. 11. - Capacitatea
tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016
În cazul în care un ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea experientei
similare, atunci acesta trebuie:
1.   să transmită împreună cu oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea ofertei următoarele:
a.   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 ofertantului și entitatea ce acordă susținerea precum și caracteristicile și modalitatea
de acordare a suportului, poate include, dar nu se limitează la:
i.   o enumerare și descriere a capacităților pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția ofertant, prin raportare la experienta
similara, și cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm;
ii.   anexa/anexele ce prezintă modul efectiv prin care entitatea pe a cărei capacitate se bazează ofertantul va asigura îndeplinirea
angajamentului, inclusiv, dar fără a se limita la planificarea și monitorizarea fluxului de informații, documente, resurse și altele
asemenea dintre entitatea ale cărei capacități Operatorul Economic le utilizează și ofertantul.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin
precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinera, fie
prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va
realiza acest lucru).
Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in
mod  solidar  cu  ofertantul  pentru  executarea  contractului  de  achizitie  publica.  Raspunderea  solidara  a  tertului/tertilor
sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii  de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin
angajament.
b.   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.
DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile privind situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi
167 menţionate la Lege nr. 98/2016, precum şi informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste si care prezintă
relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul prezentei proceduri de atribuire.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contactele executate in
trecut, corespunzator sustinerii acordate.
2.   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.
Instrucțiunile de completarea a formularului DUAE privind furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca
experiență similară în ceea ce privește DUAE (răspuns) ca dovadă preliminară sau în legătură cu documentele justificative sunt
extinse și la tertului/tertilor sustinator/sustinatori.
 
Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau
se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului, o singura data, inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert
sustinator, cu respectarea principiului tratamentului egal.
4.) Asocierea (Formularul nr. 4 si Formularul nr. 5)
In cazul depunerii unei oferte comune, alaturi de formularul DUAE , ofertantul are obligatia de a preciza informatii privind asocierea,
asa cum sunt ele mentionate la Sectiune Formulare – Formularul nr. 4, precum si Acordul de asociere, asa cum este el mentionat la
Sectiune Formulare – Formularul nr. 5. - Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de
ofertant individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării
la procedura de atribuire, fără a fi obligat să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea ofertei
Pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita
operatorilor economici participanți în comun la procedura de atribuire a căror ofertă a fost desemnată câștigătoare să adopte sau să
constituie o anumită formă juridică.
În cazul în care un ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, în
condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea experientei similare, atunci acesta trebuie:
1.   să transmită împreună cu oferta, până la termenul limită comunicat pentru transmiterea Ofertei, următoarele:
a.   Acordul de asociere;
b.   un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură, 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
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și profesională rubrica "Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat", completat și semnat în
mod corespunzător de Operatorul Economic cu care prezintă Oferta în asociere;
2. Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea A: Informații
privind operatorul economic la rubrica „Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?” și să
completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens.
 
În  cazul  în  care  mai  mulți  operatori  economici  participă în  comun la  procedura de atribuire,  îndeplinirea criteriilor  privind
capacitatea tehnică și  profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor  tuturor membrilor  grupului,  iar
autoritatea contractantă solicită  ca aceștia  să  răspundă în  mod solidar  pentru executarea contractului  de achiziție  publică,
proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract de achizitie publica, respectiv proportional cu cota procentuala
din descrierea activitatii pe care urmeaza sa o realizeaza in executarea viitorului contract, asa cum sunt ele mentionate in acordul de
asociere. Astfel, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte drept experienta similara unul sau mai multe contracte a caror
valoarea cumulata reprezinta cel puțin pragul minim impus pentru fiecare lot in parte, ponderat cu cota procentuala precizata in
acordul de asociere.
 
La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, transmisă ca urmare a
finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul
(Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerinței minime privind
experiența similară prin prezentarea de documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica "Pentru
contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat".
 
Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei trebuie prezentate in original la solicitarea autoritatii contractante
numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de
atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind Achizitiile Publice.
5.) Precizarea partii/partilor din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze (Formularul 7): - In cazul,
existentei subcontractantilor ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze
(prin indicarea procentului de subcontractare), datele de recunoastere ale subcontractorilor si descrierea activitatii care se va
subcontracta. Alaturi de formularul DUAE  se va prezenta si Acordul de subcontractare, asa cum este el mentionat la Sectiune
Formulare – Formularul nr. 9.
 
Daca le este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE.
 
In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va
prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator
de catre acestia.
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 trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile privind situaţiile de
excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 menţionate la Lege nr. 98/2016, precum şi informatiile aferente criteriilor de calificare pe
care le indeplineste si care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul
prezentei proceduri de atribuire.
Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii
neincadrarii in motivele de excludere.
Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind
capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului, o singura data,  inlocuirea acestuia si prezentarea
unui alt subcontractant.
 
Atenționări speciale:
1.   Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabilă.
2.   Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv
în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea
acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor
cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale ascociatului/subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind
necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu
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III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

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

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

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

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 06.08.2018 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
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: 06.11.2018
Durata in luni: 3
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IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.08.2018; 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
              1) In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari, prin
intermediul SEAP, in vederea incarcarii  electronice de catre operatorii  economici a unor documente care contin noi preturi.  Noua
propunere financiara nu va influenta în niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramânând neschimbata. Daca si in aceasta situatie persista
egalitatea, se va solicita ofertantilor prezentarea, in SEAP, a unei noi oferte, pana la departajarea ofertantilor.
2) Elemente de confidentialitate: Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si va indica,
motivat, în cuprinsul acesteia, care informatii din propunerea tehnica si/sau propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuala conform legislatiei aplicabile.
3) AC are dreptul sa solicite în original orice document cu regim special a carui valabilitate este conditionata de prezentarea în aceasta
forma.
4 )  O p e r a t o r i i  e c o n o m i c i  i n t e r e s a t i  s a  p a r t i c i p e  l a  p r o c e d u r a  p o t  a c c e s a  D U A E  l a  a d r e s a
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
5) Daca este cazul, ofertantii vor completa si depune in cadrul ofertei Formularul nr. 4 - Informatii privind asocierea si Formularul nr. 5 -
Acordul de asociere, mentionate in Sectiunea Formulare.
6) toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify. Aplicatia shellSAFE Verify este gratuita
si poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN, utilizand link-ul urmator:
http://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify

 
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: 
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC in termenul prevazut la art.6 alin. 1 lit. a, cumulativ cu prevederile art. 8, alin
(1), lit a), din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Compartimentul Achizitii Publice 
Adresa: Str Poenaru Bordea nr.20, sector 4; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 040094; Tara: Romania; Telefon: +40 372137215 / +40
372137329; Fax: +40 372137438; E-mail: achizitii.publice@loto.ro; Adresa internet: (URL) www.loto.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2018

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1001920/27.06.2018] Pagina 15
Generat la: 13.07.2018 13:52


