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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Judetul  Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Patran, Tel. +40 265263211, 
Email: achizitii@cjmures.ro, cjmures@cjmures.ro, Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): 
www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.
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II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

„RK suprafete de miscare si RESA (inclusiv instalatii aferente)”-la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mures

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Localitatea Vidrasau, Oras Ungheni, judetul Mures

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrarile propuse în documentatia tehnica -sunt:

- reparatia pistei de decolare-aterizare de 2000 m lungime si 45 m latime si a acostamentelor aferente;

- refacerea caii de rulare Bravo de 131m lungime si 23m latime;

- racordarea caii de rulare Alfa, existenta, la pista pe o lungime de 25m;

- refacerea platformei de îmbarcare-debarcare APRON 1 de 170 m lungime si 83 m latime;

- refacere drum platforma lungime 170 m si latime 7,0 m;

- lucrari de canalizare pluviala în incinta aeroportului;

- separator de hidrocarburi Q n=400l/s si debit total Q total=1300l/s;

- lucrari de balizaj si instalatii electrice specifica activitatii aeroportuare, grup electrogen nou 400 kVa;

- lucrari de terasamente aferente zonelor de siguranta laterale si a zonelor de oprire de siguranta de la capetele pistei de decolare-aterizare 
(RESA);

- lucrari de marcare a suprafetelor de miscare aeroportuare.

45235200-5 Lucrari de constructii de piste de decolare si de aterizare (Rev.2)

45235320-2 Lucrari de constructii de zone de stationare a aeronavelor (Rev.2)

45316213-1 Instalare de balizaje (Rev.2)

34928520-9 Stalpi de iluminat (Rev.2)

45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Cheltuieli pentru amenajarea terenului:			      22.169 lei	

Cheltuieli pentru investitia de baza:			56.944.370 lei

	din care Suprafete de miscare		          42.704.280 lei

		   Canalizare				           4.119.517 lei

		   Balizaj				 	8.487.587 lei

		   Montaje utilaje tehnologice		   234.507 lei

		   Utilaje si echipamente			 1.328.871 lei

		   Dotari					     69.607 lei

Organizarea de santier:					341.666 lei

din care    Constructii si instalatii                            284.722 lei

                Cheltuieli conexe organizarii santierului	  56.944 lei

Probe tehnologice si teste:					289.005 lei

Valoarea estimata fara TVA: 57,597,210.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
108 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO125 - Mures

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Da

Pretul contractului se poate modifica doar ca urmare a unor modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau daca au fost emise de 
catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror 
efect se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
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SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

bugetul Consiliului Judetean Mures

III.1.3) 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; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

- Cuantum: 575.972 lei;

- Valabilitate: 120 de zile calendaristice de la termenul limita de primire a ofertelor;

- Forma de constituire: conform art. 36 alin (1) din HG 395/2016

În cazul viramentului bancar acesta se va efectua în contul Autoritatii Contractante nr. RO11TREZ4765006XXX000224, deschis la 
Trezoreria Municipiului Târgu Mures, cod fiscal: 4322980

În cazul instrumentului de garantare, acesta trebuie sa faca referire la toate cazurile privind dreptul Autoritatii contractante de a retine 
garantia de participare conform art.37, alin (1) din HG 395/2016; 

Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare.

Scrisoarea de garantie emisa în strainatate va fi prezentata si însotita de traducere autorizata în limba româna.

Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie încarcata în SEAP cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantum garantie de buna a executie: 10 % din pretul contractului fara T.V.A.

Modul de constituire: 

- prin virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conform 
art.40 din Hotarirea nr.395/2016. Garantia de buna executie constituita printr-un virament bancar sau instrument de garantare emis în 
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, devine anexa la contract si trebuie sa prevada ca plata garantiei se va 
executa respectând prevederile art.36 alin.(3) –(5) din Hotarirea nr.395/2016.

Sau

- prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale conform art.40, alin (3) din Hotarirea nr. 395/2016; 

Modul de restituire a garantiei de buna executie: potrivit prevederilor art.42  din H.G. nr. 395/2016.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servicii nr 100/2016;

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
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Motive de excludere a ofertantului:

A.) Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;  

Se va completa de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant cerinta corespunzatoare in formular DUAE ca dovada 
preliminara care confirma ca ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul indeplineste cerinta, urmand ca inainte de 
atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de 
atribuire, prezentarea: 

Cazierului judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului 
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul 
constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

B.) Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; 

Se va completa de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant cerinta corespunzatoare in formular DUAE ca dovada 
preliminara care confirma ca ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul indeplineste cerinta, urmand ca inainte de 
atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de 
atribuire, prezentarea:  

 - Certificatului de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat, eliberat de organul fiscal competent, pe raza 
caruia isi are sediul social operatorul economic. Certificatele fiscale pe care operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea 
criteriului de atribuire are obligatia sa le prezinte ca documente justificative prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in 
conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Documentul va fi 
prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.  

 - Certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de organul fiscal competent. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea 
criteriului de atribuire are obligatia prezentarii la solicitarea AC , a unor documente actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor 
de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. 
Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.   Referitor la certificatele 
constatatoare emise de autoritatile locale, privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, 
acestea se vor prezenta pentru: Sediul social, sediile secundare, precum si pentru punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de 
plata. 

Dupa caz, se vor prezenta documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la 
art. 166 alin. 2, art.167 alin. 2, art. 171 din legea 98/ 2016 privind achizitiile publice.      

Ofertantii straini clasati pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire au obliga?ia de a prezenta certificatele respective actualizate la 
solicitarea autorita?ii contractante conform art.196 alin.2 din Legea nr.98/2016. 

 C.) Ofertantul nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;  Se va completa 
de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant cerinta corespunzatoare in formular DUAE, ca dovada preliminara care 
confirma ca ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul indeplineste cerinta.   

In vederea dovedirii neîncadrarii ofertantului în situatia unui conflict de interese se comunica în cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie 
de decizie din cadrul autoritatii contractante precum si a persoanelor desemnate, implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii 
de atribuire.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii, sunt:

Péter Ferenc, presedintele Consiliului Judetean Mures; Dancu Ovidiu si Cîmpeanu Alexandru, vicepresedinti; Cosma Aurelian - Paul, 
secretarul judetului; Nemes Genica, directorul Directiei Juridice si Administratie Publica; Marginean Ioan Alin, directorul Directiei Economice; 
Márton Katalin, director executiv;Tcaciuc Ioana, sef serviciu Buget; Patran Carmen-Daniela, sef serviciu Investitii si Achizitii Publice; Suciu 
Rodica Luminita, sef birou Financiar-Contabil; Farkas Adriana, sef serviciu Juridic; Popa Elena, sef serviciu Resurse Umane; Lefter Erika, 
consilier juridic, Kakasi András, consilier juridic; Buta Alina Ramona, consilier juridic; Lokodi Emöke, consilier juridic; Szövérfi Gabriella; 
consilier juridic, Dohotariu Monica-Mihaela, consilier Compartiment Patrimoniu si Servicii Publice; Savu Felicia- Maria, consilier 
Compartiment Achizitii Publice; Platon Adela Ionela, consilier Compartiment Achizitii Publice; Pologea Ioan consilier Compartiment Achizitii 
Publice, Kádár Katalin Inspector Compartimentul Analiza si Asistenta Economica; Miklós Kinga consilier Compartiment Investitii; Tamas 
Teofil consilier Compartiment Investitii; Ene Gabriela consilier Compartiment Investitii; 

Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Péter Ferenc, 
presedintele Consiliului Judetean Mures; Dancu Ovidiu si Cîmpeanu Alexandru, vicepresedinti; consilieri judeteni: Aszalos Gavril , Bartha 
Mihaly,  Baciu Marius Tiberiu , Balas Ionela Daniela, Bardosi Dragos-Tiberiu, Bândea Eugen, Biró József-Attila, Bolos Vasile Grigore, 
Brassai Zsombor, Cerghizan Marius-Vasile,  Fülöp József, Gliga Ioan Florin, György Alexandru,Gergely Simion, Ilies Ovidiu-Tudor,Kedei Pál 
Elod, Kolcsar Anquetil-Karoly, Kovács Mihály-Levente, Kupas Janos, Moldovan Angela,  Molnar Ervin, Pokorny Vasile Stefan, Pop Cosmin, 
Rata Nadia-Dinuca, Sabau Pop Aurelian-Olimpiu,   Somesan Stefan , Szabó Albert,  Szabó Árpád, Szigyárto Zsombor-Istvan, Tatár Béla, 
Teth Bianca Minodora, Toganel Cristina-Mara.

 Persoane din cadrul R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu-Mures: 

Baceanu Ioan-Toni director operational; Pop Ioan-Petru vicepresedinte Consiliu de Administratie ;Potcoava Gheorghe-Cristian director 
tehnic; Barbuceanu Alexandru Daniel proiectant.

Modalitatea prin care va fi demonstrata îndeplinirea cerintei: 

Declaratia de neincadrare in prevederile art.60 care se va încarca în SEAP odata cu DUAE cu informatiile aferente situatiei lor (ofertant, 
asociat, subcontractant si tert sustinator). 

Deasemenea odata cu DUAE se vor prezenta si angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va 
materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere .  

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii 
contractante, doar de ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 

Atentionari speciale:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
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III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor

Persoane juridice/fizice române

 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca 
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea 
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

1.	Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul din raza teritoriala unde  ofertantul îsi are sediul. 
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.

2. Certificat de autorizare eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Româna pentru prestarea de activitati în domeniul aviatiei civile 
cod AAC, care sa acopere toate categoriile de lucrari ce fac obiectul prezentei proceduri si care sunt supuse integral autorizarii din partea 
entitatii care efectueaza activitatile de autorizare si supraveghere a organizatiilor care desfasoara activitati în domeniul aeroportuar sau 
conex în baza atributiilor care îi revin în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr.1448/2014  si a Deciziei 
directorului General al Autoritatii Aeronautice Civile Române nr. 1008 din 02.11.2016, respectiv pentru:

- Constructii si/sau instalarea de obiective noi pentru infrastructura de aerodrom;

- Executarea de lucrari de mentenanta (reparatii si întretinere) si/sau modernizare la obiectivele pentru infrastructura de aerodrom.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii 
contractante, doar de ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Initial se va completa si prezenta DUAE,  urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea 
DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, autorizare AACR sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre 
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Persoane juridice /fizice,  straine

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca 
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea 
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

1.	Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate 
în traducere autorizata în limba româna.

     2. Certificatul de acceptare/ Certificatul de autorizare, eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Româna pentru prestarea de 
activitati în domeniul aviatiei civile cod AAC respectiv pentru:

- Constructii si/sau instalarea de obiective noi pentru infrastructura de aerodrom;

- Executarea de lucrari de mentenanta (reparatii si întretinere) si/sau modernizare la obiectivele pentru infrastructura de aerodrom. 

- În cazul operatorilor economici straini, sunt recunoscute si acceptate certificatele sau documentele similare de autorizare întocmite în scop 
echivalent sau din care sa reiese clar ca cerintele sunt îndeplinite. Acesti operatori economici vor fi acceptati de catre AACR sa desfasoare 
activitati în domeniul aeroportual, printr-un certificat de acceptare emis în conformitate cu Ordinului Ministerului Transportului nr.1448/2014 
pentru aprobarea Reglementarilor aeronautice civile române privind autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili în domeniul 
aeroportuar sau conex  RACR-AD-AACDA. 

- Persoanele juridice straine care nu detin certificate si documente similare de autorizare vor fi supuse procedurii similare de autorizare 
aplicabile persoanelor juridice române.

Initial se va completa si prezenta DUAE,  urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea 
DUAE, respectiv documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si certificatul de 
acceptare/ Certificatul de autorizare, eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Româna pentru prestarea de activitati în domeniul 
aviatiei civile cod AAC sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul 
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

*Nota: În cazul unui operator economic strain ce urmeaza a depune o oferta în cadrul prezentei proceduri, cu privire la certificatul de 
autorizare/certificatul de acceptare ca agent aeronautic civil solicitat conform cerintei, acesta trebuie sa fie eliberat tot de catre organismul 
tehnic de autorizare, respectiv Autoritatea Aeronautica Civila Româna, conform legislatiei nationale precizate.

**Nota: Având în vedere faptul ca toate activitatile ce se intentioneaza a fi desfasurate de catre operatorii economici la obiectivele 
infrastructurii aviatiei civile (indiferent de calitatea acestora în cadrul procedurii de achizitie) este necesar a fi autorizate printr-un certificat de 
autorizare/certificat de acceptare emis de catre A.A.C.R. conform actelor normative mai sus men?ionate, facem urmatoarele precizari:

1. În cazul unei oferte individuale cerinta este considerata îndeplinita prin prezentarea certificat de autorizare/certificat de acceptare de catre 
operatorul economic în conformitate cu cerintele autoritatii contractante;

2. În cazul unei oferte a unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita prin prezentarea 
certificatului de autorizare de catre fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza în conformitate cu cerintele 
autoritatii contractante. În acest sens, la nivelul acordului de asociere, va trebui sa se regaseasca care sunt raspunderile si activitatile 
fiecaruia dintre asociati în cadrul contractului (partea de contract pe care o realizeaza), parte sau categorie de lucrari din contract pentru 
care asociatul va trebui sa prezinte certificat de autorizare/certificat de acceptare emis de catre A.A.C.R.. Certificatul de autorizare emis va 
trebui sa demonstreze ca operatorul economic asociat este autorizat/certificat de acceptare sa efectueze cel putin activitatile cuprinse în 
partea de contract pe care o realizeaza (conform specificului partilor de lucrari pe care le realizeaza);

3. Tertul nu poate sustine prin prezentarea unei astfel de autorizari operatorul ofertant, autorizarea A.A.C.R. putând fi utilizata numai in 
nume propriu, nefiind o resursa transferabila.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
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În conformitate cu prevederile art.179 lit.j din Legea nr.98/2016, Operatorul 
economic va prezenta o declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si 
echipamentele tehnice necesare pentru realizarea lucrarilor prevazute în 
proiectul tehnic, respectiv în caietele de sarcini din documentatia de 
atribuire. 

Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca utilajele, instalatiile si 
echipamentele tehnice cuprinse în declara?ie, le are în proprietate/ 
închiriere/  sau alta forma de detinere 



Documentele justificative privind forma de detinere a utilajelor, instalatiior si 
echipamentelor tehnice, dar fara a se limita la acestea sunt: contract 
închiriere sau cumparare / comodat /leasing/prestari servicii/ angajament 
ferm / lista inventar / contract/precontract/angajament de furnizare materiale.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica  
(DUAE), conform art.193, alin.(1) din Legea nr.98/2016, sub 
sanctiunea prevederilor art.137 alin. (2) lit. b) din H.G.

nr.395/2016;

 Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii 
de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul 
asocierilor), sustinatorii (in cazul in care ofertantii fac uz de 
prevederile art.182 din Legea nr.98/2016). Odata cu depunerea  
DUAE, ofertantii au obligatia de a prezenta angajamentul tertului 
sustinator, insotit de documente anexe la angajament, transmise 
acestora de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul 
efectiv in care se va materializa sustinerea. In cazul asocierilor 
de operatori economici si a subcontractantilor, DUAE va fi insotit 
de acordul de asociere, respectiv de acordul de subcontractare.

Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar 
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor are obligatia sa prezinte 
documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti 
asociati si terti sustinatori (daca este cazul). 

Documentele justificative privind forma de detinere a utilajelor, 
instalatiior si echipamentelor tehnice, dar fara a se limita la 
acestea sunt: contract închiriere sau cumparare / 
comodat /leasing/prestari servicii/ angajament ferm / lista 
inventar / contract/precontract/angajament de furnizare 
materiale.

Experienta similara

Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani, inclusiv pana la data 
limita stabilita pentru depunerea  ofertelor, acestia au  executat lucrari  în 
domeniul infrastructurii de transport aeroportuar sau similar din punct de 
vedere al complexitatii si/sau utilitatii la nivelul a minim un  contract sau mai 
multe contracte, in valoare de minim 57.597.210 lei.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea cerintelor 
mentionate:

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica 
(DUAE), conform art.193, alin.(1) din Legea nr.98/2016, sub 
sanctiunea prevederilor art.137 alin. (2) lit. b) din H.G. 
nr.395/2016;

Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii  
de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul 
asocierilor), sustinatorii (in cazul in care ofertantii fac uz de 
prevederile art.182 din Legea nr.98/2016). 

Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar 
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor poate prezenta oricare 
din  document: -contract de lucrari, procesul-verbal de receptie 
finala / procesul-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor ,document constatator care sa ateste faptul ca lucrarile 
au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu 
si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care 
sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce 
caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data încheierii 
contractului) si locul executiei lucrarilor;Pentru calculul 
echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta 
comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru anul 2017 
se va utiliza cursul leu/alta valuta comunicat de BNR valabil 
pentru data publicarii anuntului de participare în SEAP. In cazul 
asocierilor, cerinta minima privind experienta similara se 
demonstreaza prin cumularea valorilor experientei similare 
declarate de catre fiecare asociat in parte, scop in care asociatii 
au obligatia de a depune documente relevante din care   sa 
rezulte indeplinirea cerintei.

Calificarile educationale si profesionale

Se va face dovada asigurarii ca dispun de un numar minim de personal 
dupa cum urmeaza: 

- responsabil SSM - certificare coordonator in materie de securitate si 
sanatate în munca, în conformitate cu prevederile legale (Legea 
nr.319/2006, H.G.nr.300/2006, etc)

- Responsabil managementul calitatii (RMQ)

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica 
(DUAE).

Documentele justificative care se vor solicita doar ofertantului 
clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la 
finalizarea evaluarii ofertelor sunt: 

- pentru responsabil SSM 

•	orice document care sa demonstreze  relatia intre acesta si 
operatorii economici care depun oferta (contracte individuale de 
munca/contracte de prestari servicii încheiate între ofertant si 
persoanele respective ori angajamentele/acordurile de 
participare si/sau alte documente echivalente), care sa asigure 
trasabilitatea includerii în oferta a respectivului personal de 
specialitate. 

•	documentul care atesta certificarea pentru coordonator in 
materie de securitate si sanatate în munca sau echivalent.

- Responsabil managementul calitatii (RMQ)

•	orice document care sa demonstreze relatia intre acesta si 
operatorii economici care depun oferta (contracte individuale de 
munca/contracte de prestari servicii încheiate între ofertant si 
persoanele respective ori angajamentele/acordurile de 
participare si/sau alte documente echivalente), care sa asigure 
trasabilitatea includerii în oferta a respectivului personal de 
specialitate. 

•	CV/decizie de numire/fisa de post pentru Responsabil 
managementul calita?ii (RMQ) sau echivalent

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

Informatii privind privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a 
ofertantului/grupului de operatori economic(daca este cazul)

Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica 
(DUAE), conform art.193, alin.(1) din Legea nr.98/2016, sub 
sanctiunea prevederilor art.137 alin. (2) lit. b) din 
H.G.nr.395/2016;

DUAE va fi insotit de angajamentului ferm al tertului sustinator, 
odata cu angajamentul de sustinere se vor prezenta 
documentele transmise ofertantului de catre tert/tertii sustinatori, 
din care sa rezulta modul efectiv prin care se va asigura 
indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care 
se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):



Ofertantii trebuie sa declare eventualii subcontractanti desemnati si     
partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia, precum si   
specializarea acestora.

Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica 
(DUAE), conform art.193, alin.(1) din Legea nr.98/2016, sub 
sanctiunea prevederilor art.137 alin. (2) lit. b) din H.G. 
nr.395/2016; 

DUAE va fi insotit de acordul de subcontractare.

Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii 
de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul 
asocierilor), subcontractantii desemnati.

Informatii privind asociatii (daca este cazul): Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica 
(DUAE), conform art.193, alin.(1) din Legea nr.98/2016, sub 
sanctiunea prevederilor art.137 alin. (2) lit. b) din 
H.G.nr.395/2016;

 DUAE va fi insotit de acordul de asociere.

Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii 
de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul 
asocierilor), subcontractantii desemnati.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Numarul anuntului in JO:2017/S063-118908 din 30.03.2017

Anunt de intentie

Online

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
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IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
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Ofertantii au obligatia sa depuna ofertele pentru toata gama de lucrari solicitate prin proiectul tehnic, caietele de sarcini, care fac parte 
integranta din documentatia de atribuire. Nu se admit oferte partiale sau alternative. Ofertantii au obligatia de a elabora propunerea tehnica 
astfel încât aceasta sa respecte în totalitate specificatiile tehnice conform caietelor de sarcini întocmite de catre proiectant.

Propunerea Tehnica trebuie sa demonstreze ca ofertantii au inteles corect cerintele din caietele de sarcini si ca solutiile tehnice propuse 
îndeplinesc întru totul aceste specificatii. De asemenea oferta trebuie sa convinga autoritatea contractanta, ca în caz de atribuire, ofertantii 
dispun de resurse suficiente, precum si de experienta necesara pentru a asigura executia lucrarilor  care fac obiectul contractului.

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel încît sa prezinte toate informatiile necesare si sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei 
cu specificatiile tehnice din caietele de sarcini. 

Propunerea tehnica va contine si:

1. Un plan detailat privind executia lucrarilor. Acest program va fi împartit în etape de lucru pe categorii de lucrari. Se vor evidentia 
principalele etape propuse tinând cont de respectarea Reglementarilor Aeronautice Civile Române în vigoare si cu întreruperea activitatii 
operationale a aeroportului pe o perioada cât mai scurta.

2. Graficul fizic de executie din care sa reiasa în mod explicit si distinct durata de executie a lucrarii, respectarea etapelor de executie 
impuse prin caietele de sarcini. Fiecare ofertant prin etapizarea proprie, va propune si va proba prin argumente tehnice, economice, resurse 
umane sau de alta natura durata de imobilizare a activitatiilor operationale pe perioada de executie propusa prin oferta tehnica.

 3. Grafic Gantt. Durata de executie a lucrarii se va explicita prin:

 3.1. Utilizarea unei metode computerizata pentru planificare;

 3.2. Prezentarea programului general de executie intr-un program specializat, a     activitatilor si subactivitatilor, in ordine optima 
tehnologica la nivel de obiect, element de constructie, categorie de lucrari cu resursele alocate (manopera si utilaje);

3.2.1. Corelarea activitatilor si subactivitatilor cu elemente de constructie;

3.2.2. Corelarea activitatilor si subactivitatilor cu categoriile de lucrari;

3.2.3. Corelarea activitatilor si subactivitatilor cu resursele alocate (manopera si utilaje)

4. Programul de control al calitatii  care va concretiza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile proiectului ce face 
obiectul ofertei. Programul calitatii trebuie sa cuprinda:

- Descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprînzând procedurile tehnice de executie aferente sistemului calitatii

- Procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari, care vor fi aplicate la executarea lucrarilor de construire si planul de 
control al calitatii, verificarii si încercarii

- Laboratoarele autorizate cu grad corespunzator lucrarilor utilizate

Descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, precum si gradul de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie, 
care urmeaza sa fie aplicate si planul efectiv de control propus se vor prezenta pentru particularitatile lucrarilor de executie si care va consta 
in urmatoarele:

a. regulamente, norme si standarde tehnice de constructii;

b. calitatea materialelor folosite la lucrari de constructii;

c. aprobari tehnice privind calitatea produselor si procedurilor noi;

d. verificarea calitatii lucrarilor executate;

e. managementul si asigurarea calitatii lucrarilor de constructii; 

f. acreditarea si/sau autorizarea laboratoarelor de analize si încercari în constructii;

g. activitatea metrologica în constructii;

h. receptionarea lucrarilor de constructii (receptie la terminarea lucrarilor si finala);

i. urmarirea comportarii lucrarilor de constructii si interventii la constructiile existente;

j. întretinerea lucrarilor de constructii;

k. inspectiile de stat cu privire la calitatea lucrarilor de constructii.

Produsele sau materialele, a caror calitate nu este certificata la momentul livrarii prin certificate de calitate emise de catre producator si care 
sa mentioneze conformitatea totala a acestora cu privire la cerintele relevante, nu vor fi utilizate/puse in opera.

Acolo unde trebuie sa se asigure o anumita conditie de calitate în constructii în conformitate cu specificatiile privind calitatea, se vor folosi 
numai produsele, procedurile si echipamentele aditionale aprobate.

Ofertantii au obligatia ca lucrarile ce fac obiectul contractului sa fie conduse si supravegheate de personal de executie atestat corespunzator 
acestui tip de constructii/domeniu de executie a lucrarilor. 

5. Planul privind masurile de protectia mediului, lista de masuri si echipamente pentru controlul poluarii aplicabil la lucrare. Se va prezenta la 
data limita de depunere a ofertelor un acord/precontract de prestari servicii de transport al molozului/deseurilor rezultate în urma executarii 
lucrarilor.

 6. Planul de Securitate si Sanatate propriu aferent categoriilor de lucrari executate pe santier si coordonarea între ele. Planul propriu de 
securitate si sanatate va cuprinde ansamblul de masuri de securitate si sanatate cu respectarea HG nr. 300 din 2006.

7. Plan de organizare de santier propriu  va cuprinde: 

Fiecare operator economic, va prezenta în cadrul propunerii tehnice descrierea modului în care va realiza organizarea de santier aferenta 
lucrarilor. Executantul îsi va asigura toate amenajarile necesare pentru organizarea santierului, inclusiv paza pentru santierul lucrarilor. Îsi va 
asigura bransarea, contorizarea si plata pentru utilitatile consumate, pe toata durata organizarii santierului si realizarii lucrarilor de executie. 
Pe parcursul desfasurarii lucrarilor accesul în santier se va face prin puncte de acces comunicate de catre autoritatea contractanta. 
Executantul va asigura pe toata perioada de executie a lucrarilor, masuri de siguranta si de securitate conform cerintelor aeroportului si 
reglementarilor aviatiei civile. 

La terminarea executiei lucrarilor, zonele ocupate temporar vor fi aduse la starea lor initiala.

Fiecare operator economic, va prezenta modalitatea de asigurarea accesului la specialistii necesari si obligatorii în vederea verificarii 
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu 
prevederile legislatiei incidente/ avize/acorduri/autorizati obtinute pentru faza de executie.

9. Fisele tehnice ale echipamentelor completate (conform Formular F5) si Fisele tehnice de la producator pentru verificarea conformitatii 
specificatiilor tehnice a echipamentelor ofertate cu fisele tehnice completate.

In cadrul propunerii tehnice ofertantul are de asemenea obligatia de a declara ca la întocmirea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la 
conditiile de munca si protectia muncii, a reglementarilor obligatorii în domeniile mediului si social, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul 
Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale în aceste domenii si ca 
le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de achizitie publica. Informatii cu privire la conditiile de munca si protectia muncii, social si 
de mediu. Informatii cu privire la legislatia privind securitatea si sanatatea în munca, social si de mediu pot fi obtinute accesând 
www.mmuncii.ro, www.mmediu.ro, www.afm.ro. 

Propunerea tehnica va fi semnata de persoane împuternicite ale operatorului economic si va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct 
de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta 
detaliat în corelatie cu caietele de sarcini .

Ofertantul va indica si va motiva în cuprinsul propunerii tehnice, conform art.123 alin.(1) din HG nr.395/2016, care din informatiile prezentate 
în aceasta sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Propunerile tehnice care nu îndeplinesc întocmai cerintele caietelor de sarcini vor fi declarate neconforme, potrivit art.137 alin.(3), pct. a) din 
H.G. nr.395/2016.

Documentele emise sau redactate in alta limba decât limba româna trebuie sa fie insotite de traducere autorizata în limba româna.

Ofertantii vor prezenta informatii  în legatura cu modul de asigurare a executiei tuturor operatiunilor în conformitate cu reglementarile legale 
aplicabile respectiv:  Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice aprobat 
prin Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr. 45/2016, Legea nr.10/1995 privind calitatea în constructii, Ordinul nr. 777/2003 pentru aprobarea 
reglementarii tehnice "Îndrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii".

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
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Ofertantii au obligatia de a transmite oferta financiara în format electronic si semnata cu semnatura electronica extinsa, pâna la data si ora 
limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare. Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe 
un certificat calificat. Conform alin 2. si 3 art 60 din HG 395/2016 valoarea totala a propunerii financiare se cripteaza în SEAP. Lipsa 
propunerii financiare în SEAP duce la respingerea ofertei.

Ofertantul va indica si motiva în cuprinsul propunerii financiare, conform art.123 alin.(1) din HG nr.395/2016 care informatii sunt 
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. 

Oferta financiara va cuprinde: 

1.	Formularul de oferta nr….

Oferta va fi completata în lei. Pretul este fara TVA. Pretul cel mai scazut reprezinta cea mai mica valoare a ofertei. Ofertantul va elabora 
propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate. Propunerea financiara se va completa în lei cu doua 
zecimale. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care o însotesc.

2. Oferta trebuie sa cuprinda si toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine:   

   a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (conform Formular F1 );

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (conform Formular F2 );

c) Lista de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari  (conform Formular F3 );

d) Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4)

e) LISTA cuprinzând consumurile de resurse materiale 

f) LISTA cuprinzând consumurile cu mâna de lucru 

g) LISTA cuprinzând consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii 

h) LISTA cuprinzând consumurile privind transporturile 

La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti prin lege (C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si 
boli profesionale, T.V.A., etc.) si coeficientii proprii ai ofertantului. 

Organizarea de santier va fi prezentata în centralizatorul F1 sub forma procentuala, iar separat un deviz care sa detaileze categoriile de 
cheltuieli aferente.

De asemenea la elaborarea ofertei financiare, ofertantul va tine seama si de alte costuri necesare îndeplinirii contractului: 

- cheltuieli pe obiective necesare autorizarii de catre AACR câte ori se impune acest lucru inclusiv pe perioada de garantie a lucrarilor

- cheltuieli cu întocmirea AS- BUILD care va contine toate datele necesare demonstrarii conformitatiilor cu CS -urile din cadrul Reg. 
139 /2014. respectiv toate traseele de utilitati identificate si noile trasee construite din cadrul proiectului

- cheltuieli cu programul de de intretinere / verificari si mentenanta (zilnice, periodice)     pentru fiecare din urmatoarele sisteme: -
telecomanda balizajului, balizajul cat. II OACI, suprafete de miscare, suprafete inierbate, canalizari-drenaje astfel încât sa fie asigurate 
cerintele de mentenanta specificate în RACR-AD- PETA 2015; Reg 139/2014 precum si cele date de producatorul 
echipamentelor/materialelor

- Cheltuieli cu întocmirea documentatiei tehnice necesara determinariilor de PCN aferente autorizarii capacitatii portante

- Cheltuieli pentru activitati de control si inspectie referitor la canalizarea pluviala

Corectarea erorilor: comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu accepta 
corectia acestor erori, atunci oferta va fi considerata neconforma. Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza: 

• Daca exista o discrepanta între pretul unitar si pretul total, se ia în considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator.

 • Daca exista o discrepanta între litere si cifre, se ia în considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata în cifre va fi corectata 
corespunzator.

NOTA : Autoritatea contractanta îti rezerva dreptul, de a solicita orice clarificari, inclusiv cele prevazute de art.210 alin.1 si 2 din Legea 
nr.98/2016, cu privire la oferta depusa, astfel încât adjudecarea ofertei castigatoare sa se faca pe baza tuturor justificarilor prezentate de 
ofertanti.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Online.

Fiind vorba de o procedura de achizitie desfasurata integral prin mijloace electronice, grantia de participare, oferta si DUAE se transmit 
numai în format electronic în SEAP www.e-licitatie.ro si numai pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de 
participare. Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii 
de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SEAP.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Operatorii economici au instructiuni de completare DUAE, dupa logarea în sistem. DUAE postat de autoritatea contractanta la procedura, se 
importa de catre operatorul economic dupa ce s-a logat pe link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau la adresa 
https://ec.europa.eu/tools/espd.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a 
ofertei, prelungirea acestei perioade, iar ofertantul are obligatia de a comunica entitatii contractante daca este sau nu este de acord cu 
prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei; ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca 
si-a retras

oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

Toate certificatele si documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata a acestora în limba romana. 

În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, în vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta va solicita 
reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. 

Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai în urma solicitarii entitatii contractante.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform prev Legii nr.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contrac de achiz publica, a contrac sectoriale si a 
contra de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organ si funct CNSC.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare


