
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
ACADEMIA NAVALA ”Mircea cel Batran”- UM 02192 CONSTANTA 
Cod de identificare fiscala: 4515484; Adresa: Strada: Fulgerului, nr. 1; Localitate: Constanta; Cod Postal: 900218; Tara: Romania; Codul
NUTS: RO223 Constanta; Adresa de e-mail: um02192achizitii@anmb.ro; Nr de telefon: +40 241640582; Fax: +40 241643096; Persoana de
contact: CONSTANTIN SCHIPOR; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.anmb.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 (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 4
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală

 
I.5) Activitate principala
Aparare

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Licențe necesare desfășurării practicii - AnyLogic University Researcher –POCU/626/6/13/133383
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4515484 – 2021 –P1
COD UNIC DE IDENTIFICARE OBIECT CONTRACT:
4515484_2021_PAAPD1179815

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Pachete software educationale (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Licențe necesare desfășurării practicii - AnyLogic University Researcher –POCU/626/6/13/133383
 
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 4 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 3-a
zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
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II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 324000 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
 

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Str. Fulgerului nr. 1, Constanța

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Licențe necesare desfășurării practicii - AnyLogic University Researcher –POCU/626/6/13/133383
 
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 4 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 3-a
zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 9; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

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: Da
Identificarea proiectului: POCU/626/6/13/133383
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Capital Uman - POCU

II.2.14 Informatii suplimentare
85% FEDR, 13% Buget de stat, 2% venituri proprii
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu
 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
1.Cerinta nr. 1
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din legea
98/2016.
Modalitatea de indeplinire:
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Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1.1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc) valabile la momentul prezentarii.
1.2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau al acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/actul constitutiv
1.3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la
articolele privind achizitiile publice: art.166 alin.(2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016.
1.4. Alte documente edificatoare dupa caz.
Nota: În cazul ofertantilor care sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate/documente echivalente care sa fie valabile la
momentul prezentarii. In cazul în care în tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul susținător/subcontractantul nu
se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr.
98/2016, respectiv la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o
declaratie pe proprie raspundere sau,  daca în 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.
Ofertele depuse de catre operatorii economici au obligativitatea de a fi insotite de formularul DUAE, sub sanctiunea respingerii
acesteia din urma ca inacceptabila conform art.137 alin.(2) lit.b) din H.G. 395/2016.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese.
Modalitatea de indeplinire:
Declaratia pe proprie raspundere privind conflictul de interese se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre terț
susținator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odată cu depunerea DUAE și a ofertei in SEAP.
Declarația va conține informații aferente situației lor- Formularul nr. 7 - Declaratie privind conflictul de interese.
Persoane cu functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Toma Alecu; Moise Gabriel;
Rădulescu Simona; Ivanov Georgiana; Tirșoagă Mihai; Simion Dragoș; Schipor Constantin; Ion Valentin; Stoica Adelina

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerinta nr. 1
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv
pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu
informațiile solicitate de către autoritatea contractantă - informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de
exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoanelor juridice/fizice străine, documentele echivalente
emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către
ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.
Ofertele depuse de catre operatorii economici au obligativitatea de a fi insotite de formularul DUAE, sub sanctiunea respingerii
acesteia din urma ca inacceptabila conform art.137 alin.(2) lit.b) din H.G. 395/2016.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertanții trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse
similare în valoare cumulată de cel puțin 300.000 lei fără TVA.
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Prin produse similare se înțelege: orice fel de softuri.
Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta în anunțul de
participare simplificat (daca se decalează termenul-limita stabilit pentru depunerea
ofertelor, publicându-se in acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de
 timp aferenta decalării, urmând a fi considerata îndeplinită cerința pentru toți operatorii care au prezentat dovada finalizării
furnizărilor de produse similare în intervalul de timp nou rezultat).
Se vor depune odată cu DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv în
care se va materializa susținerea acestuia (formularul nr. 3), acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz -
formularul nr. 8 sau formularul nr. 9-după caz.
Persoana care asigură susținerea capacității tehnice nu trebuie sa se afle în situația care determina excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016; în acest sens se va completa un DUAE distinct.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de
experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informațiile solicitate.
La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi:
- numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară,
- tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare,
- data și numărul documentului de recepție.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantului clasat pe primul
loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
- certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recepție/părți relevante ale contractului/achiziției, din care sa
reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similara.
Daca un grup de operatori economici depune o Ofertă comună, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin
cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru
îndeplinirea Contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Ofertant si persoana respectiva.
In cazul in care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de
susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea
unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să
prezinte documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care
terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui
ANEXE la respectivul angajament.
 Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar
ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru contractele a căror
valoare este exprimată în alta valută decât în lei, data la care se va calcula echivalența leu/alta valută: - conform cursului B.N.R. din
data publicării anunțului de participare.

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de 3.240 lei. Garantia de participare constituita in alta moneda decat leul,
se va calcula la cursul leu/valuta comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare simplificat.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de 3 luni de la data limita de depunere a ofertei stabilita prin anuntul de
participare simplificat publicat în SEAP.
Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din
Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, care se va prezenta in cuantumul si pentru perioada
prevazuta.
In cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO55TREZ2315005XXX000413 deschis la Trezoreria Constanta.
Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a ofertelor. In cazul
utilizarii unui instrument de garantare, dovada constituirii garantiei de participare semnata cu semnatura electronica, se va incarca in
SEAP, pana cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a oferelor si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va
executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
In cazul  participarii  in comun la procedura de atribuire,  garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii  si  sa
mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de participare emisa,  inclusiv in alta limba decat limba romana, se va incarca in SEAP, insotita,  daca este cazul,  de
traducerea autorizata in limba romana, urmand ca ulterior, la solicitarea autoritatii contractante sa fie prezentata in forma originala
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emisa în statul de resedinta

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10% din valoarea contractului (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu
prevederile art. 40 din HG 395/2016, respectiv ale art. 46 din HG 394/2016.
Cand garantia se constituie prin virament bancar, aceasta se va vira în contul RO55TREZ2315005XXX000413 Trezoreria Constanta.
Garantia de buna executie constituita prin formele enumerate mai sus se va prezenta obligatoriu, în original,in termen de 5 zile.
Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie în situatiile prevazute de art. 41 din HG
395/2016.

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d)HG nr.  395/2016 pentru aprobarea normelor  de aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de achizitie
publica/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
e)Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi
art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr.
99/2016 privind achiziţiile sectoriale
f)Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2017 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

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
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 si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
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 contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative
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IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.E.A.P. în acest sens, respectiv „Documente de calificare și
propunere tehnică” și va include:
 
1) Formularul de Propunere Tehnică (conform formularului pus la dispoziție de Autoritatea/entitatea contractantă) incluzând toate
informațiile solicitate;
2) Documentele tehnice care nu conțin informații legate de prețuri.
 
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod
facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului
de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.
În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la
necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității/entității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de
sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului.
 
Propunerea tehnică va cuprinde secțiunile din structura caietului de sarcini, după cum urmează:
 
1) Descrierea produselor astfel cum sunt identificate în caietul de sarcini – tabele pct. 3.3.1
- Datele de livrare propuse;
- Informații referitoare la producător (inclusiv datele de contact ale acestuia);
- Specificațiile /cerințele funcționale propuse (inclusiv cele extinse);
- Deviații de la specificațiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate și impactul acestora asupra îndeplinirii contractului;
 
2) Modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la:
- asigurarea disponibilității în contextul cerințelor incluse în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective
de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului;
- garanție și remedierea defectelor apărute în perioada de garanție în contextul cerințelor incluse in Caietul de Sarcini;
-livrare în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective
de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului  și  încadrarea în termenul de livrare
specificat;
-ambalare și etichetare, inclusiv preluarea și eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de
Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor
asociate Contractului;
- transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de
Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor
asociate Contractului.
 
3) Anexe – cu alte informații solicitate de autoritatea/entitatea contractantă, cum ar fi:
a)  Angajamentul  ofertantului  de a nu subcontracta furnizarea produselor  ulterior  emiterii  comenzii  de livrare fără acceptul
autorității/entității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în
cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G.
nr. 395/2016, respectiv art. 232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la H.G. nr. 394/2016, document ce
va fi semnat în forma autentică;
 
b) Declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de
obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea
implementării contractului- Formularul 6, Secțiunea V. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel
național și care se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
Operatorul economic are obligatia de a prezenta în propunerea tehnica toate caracteristicile solicitate în caietul de sarcini, care
definesc produsul din oferta.
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c) Declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de
obligațiile referitoare la respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de munca (Formularul nr. 11)
 
Ofertanții  au  obligația  de a  indica  sau marca  documentele/informațiile  din  propunerea tehnică  pe care  le  declară  ca  fiind
confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia
interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul
confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală,
în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi
declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor
niveluri superioare.
 
În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt
inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea/entitatea contractantă își rezervă dreptul de a
denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea furnizării produselor până la remedierea situației constatate.
 
Ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri și metodologii de furnizare a produselor/echipamentelor, cu condiția
respectării cerințelor cantitative (acolo unde există o astfel de obligativitate) și calitative prevăzute în caietul de sarcini sau, după caz,
a actelor normative în vigoare care reglementează furnizarea unor asemenea produse. În acest sens, ofertanții trebuie să aloce în
graficul de implementare a contractului timpi suficienți de verificare și validare din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciilor
conexe prestate în cadrul contractului.
 
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei,  în raport cu caietul de sarcini ori
prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea
greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca
fiind neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având
obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de
îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul
propunerii tehnice mai sus menționat.
 
Autoritatea/entitatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activităților
ofertate/propuse de operatorii economici în cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor
solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin valori/propuneri/activități care intră în
contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de
vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi
respinse ca neconforme.
Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate a ofertei.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea Financiara va cuprinde pretul total ofertat (care va include costurile de transport, cele aferente asigurarii produselor pe
durata transportului, taxele si costurile vamale si toate celelalte costuri asociate executării contractului), valoare fara TVA care se
completeaza in sistemul electronic SEAP rubrica special dedicată „Oferta financiară”, precum și
-  Formularul  de Propunere Financiara (conform formularului  pus la  dispozitie  de autoritatea contractanta),  incluzand toate
informatiile solicitate;
- Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul.
Ofertantii  vor  avea  in  vedere  ca  necriptarea  valorii  totale  a  propunerii  financiare  in  SEAP  si  incarcarea  documentelor  de
fundamentare a valorii propunerii financiare in alta sectiune decat cea exclusiv dedicata de SEAP pentru aceasta operatiune, atrage
dupa sine neinregistrarea lor ca ofertanti in sectiunea "Detalii procedura - Evaluare" si imposibilitatea realizarii evaluarii ofertelor
acestora.
Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al continutului, pe toată perioada de valabilitate stabilita de către autoritatea
contractanta si asumata de ofertant.
Propunerea financiara va cuprinde formularul de oferta.
In vederea compararii unitare a ofertelor, toate preturile vor fi exprimate in cifre cu doua zecimale.
Evaluarea preturilor ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare criptate în SEAP.
Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9)
din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare.
Toate  documentele  de  fundamentare  a  valorii  ofertate  (inclusiv  formularul  de  oferta-  formularul  nr.4  si  centralizatorul  de
preturiformularul nr.5) se depun prin mijloace electronice, fiind încarcate într-o sectiune dedicata a portalului SICAP, continutul
acestora fiind vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare.
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la diversele
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condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA),
astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor activităților, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin caietul de sarcini, în
marja prețului ofertat.
Totodată, intră în obligația ofertanților să demonstreze, la prima cerere scrisă a comisiei de evaluare, faptul că au prevăzut în cadrul
ofertei resurse financiare suficiente pentru a îndeplini toate activitățile ce trebuie întreprinse de aceștia pentru ași îndeplini în mod
corespunzător obligațiile în cadrul contractului.
Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de
către autoritatea/entitatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la
art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni,
necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele
situații:
a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în
mod corespunzător;
b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată
în cifre va fi corectată corespunzător.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Procedura de achizitie se desfasoara integral prin mijloace electronice (online), astfel că ofertele se depun electronic în SEAP, toate
documentele ofertei urmand a fi semnate electronic cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat.
Prin urmare, numai operatorii economici inregistrati in SEAP au dreptul de a transmite oferta.
Oferta se transmite numai pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Solicitarile de clarificari referitoare la continutul documentatiei de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea
"Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire, pana la data limita stabilita in anuntul de participare, iar raspunsurile la acestea vor fi
publicate in SEAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa
nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita.
In cazul in care Ofertantul este un Operator Economic Individual si reprezentantul care semnează Oferta este altul decat persoana
desemnata in DUAE ca imputernicita sa reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o
Imputernicire scrisa, care va include informatii detaliate privind reprezentarea, in original.
In  cazul  unei  Asocieri,  Imputernicirea  scrisa  din  partea  fiecarui  membru  al  Asocierii,  inclusiv  a  Liderului  pentru  aceeasi
persoana/aceleași persoane prin care aceasta este autorizata/acestea sunt autorizate in calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei
sa implice Ofertantul (in calitate de Asociere) in procedura de atribuire.
Documentele emise în alta limba decat romana vor fi în mod obligatoriu insotite de TRADUCERILE AUTORIZATE in limba romana.
Ofertantii pot specifica in cadrul Ofertei informatiile pe care acestia le considera ca fiind confidentiale si care nu pot fi divulgate
catre terte parti. In cazul in care Ofertantul considera ca situatia descrisa ii este aplicabila, acesta trebuie sa specifice, pe langa faptul
ca respectivele informatii sunt confidentiale, MOTIVUL pentru care acesta considera informatiile drept confidentiale si in consecintă
de ce nu pot fi facute cunoscute catre terte parti si sa prezinte dovada care le confera caracterul de confidentialitate.
Documentele care compun Oferta vor fi încărcate în secțiunile special dedicate din cadrul sistemul electronic la adresa www.elicitație
prin urmarea pașilor descriși în Manualul de utilizare.
În cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP,
documentele respective se transmit Autorității contractante în forma și utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate (fiind
procedură on-line, sistemul electronic va decala automat data de depunere a ofertelor), cu respectarea prevederilor privind regulile
de comunicare și transmitere a datelor.
Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:
1) Garanția de participare;
2) DUAE (răspuns) pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual, membru al unei Asocieri,
Subcontractant, Terț Susținător);
3) Declaratia privind conflictul de interese pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual, membru al
unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător);
4) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri];
5) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semneze

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -
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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 ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul
SICAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
2.Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):
- Înainte de încheierea contractului, ofertantul declarat câstigator va prezenta acordurile de subcontractare (contractele) încheiate cu
subcontractantii nominalizati în oferta.
- Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contract.
- Pe parcursul derularii contractului, executantul are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta sau de a declara noi
subcontractanti cu acordul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire/implicare a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea
propunerii
tehnice sau a pretului contractului.
În cazul înlocuirii sau declararii de noi subcontractanti, semnatarul contractului transmite documentele de calificare ale acestora conform
fisei de date a achizitiei.
3.Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea dedicata acestora din cadrul
procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal tot in SICAP.
4. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SICAP. Operatorii  economici vor transmite
raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP, integral in sectiunea
corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

 
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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă  și vor fi soluționate
potrivit Legii nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Termenele de contestare sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
U.M. 02192 CONSTANTA 
Adresa: Strada Fulgerului, nr.1; Localitate: Constanta; Cod Postal: 900218; Tara: Romania; Codul NUTS: RO223 Constanţa; Adresa de
e-mail:  um02192achizitii@anmb.ro; Nr de telefon: +40 241626200-143; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.anmb.ro; 
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