
Delegarea de gestiune prin concesiune a activității de
dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul  Piatra

Neamț
Anunt de concesionare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Municipiul Piatra Neamt 
Cod de identificare fiscala: 2612790; Adresa: Strada: Ştefan cel Mare, nr. 6-8; Localitatea: Piatra-Neamt; Cod NUTS: RO214 Neamt; Cod
postal:  610101;  Tara:  Romania;  Persoana de contact:  Neculai  Munteanu;  Telefon:  +40 0233218991;  Fax:  +40 0233215374;  E-mail:
nicu.munteanu@primariapn.ro;  manuela.boacsa@primariapn.ro;  carmen.buliga@primariapn.ro;  cristina.morosanu@primariapn.ro;
luies.stingu@primariapn.ro; Adresa internet: (URL) http://www.primariapn.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100010060
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
Municipiul Piatra Neamt 
Cod de identificare fiscala: 2612790; Adresa: str. Stefan cel Mare, nr. 6-8; Localitatea: Piatra-Neamt; Cod NUTS: RO214 Neamţ; Cod postal:
610101;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Comp.  Achizitii  Publice;  Telefon:  +40  233218991;  Fax:  +40  233215374;  E-mail:
carmen.buliga@primariapn.ro; Adresa internet: (URL) www.primariapn.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Delegarea de gestiune prin concesiune a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul  Piatra Neamț
Numar referinta: 2612790_2021_12

 
II.1.2) Cod CPV principal
90921000-9 Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)

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

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Cerinţe specifice cu privire la prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în condițiile legii, în aria
administrativ – teritorială a municipiului Piatra Neamț.
(1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, operatorul împreună  cu autoritatea
contractantă prin Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală vor întocmi un program unitar de acțiune de combatere  vectorilor în
municipiul Piatra Neamț.
(2) Programul unitar va cuprinde :
 a. tipul  de vectori supuși tratamentului ( adulți și larve)
 b. perioadele de execuție;
 c. obiectivele la care se aplică tratamentele.
(3) Perioada de execuție a tratamentelor se poate decala, de comun acord cu delegatarul , în cazul în care se înregistrează condiții
meteo nefavorabile.
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(4) Obiectivele din programul anual unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:
a. spațiile deschise și închise care aparțin  domeniului public  al municipalității,
b. spațiile deschise ale persoanelor fizce și juridice;
c. spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice ( casa scării, subsol și alte asemenea);
d. căminele și canalele aferente rețelelor tehnico – edilitare.
(5) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune se prestează numai de către
operatorul licențiat de A.N.R.S.C., căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune delegată de către autoritatea administrativ –
teritorială, în condițiile legii.
(6) Tariful practicat de către operator pentru suprafața unitară va include prețul substanțelor biocide și materialelor utilizate,
manopera aferentă precum și  orice alte costuri  legate de prestarea serviciului  pentru fiecare din activitățile  de dezinsecție,
dezinfecție și deratizare care se vor efectua în municipiul Piatra Neamț.
(7) Substanțele, materialele folosite și consumurile specifice pentru prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare vor
respecta prevederile legislației în vigoare. Toate substanțele de combatere a vectorilor, folosite pentru efectuarea operațiunilor de
dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Piatra Neamț, vor fi  avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 175735,02; 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: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 90921000-9 Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare: 
Piatra NeamtPiatra Neamt

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caietului de sarcini, valoarea totală estimată a contractului de concesiune ( pentru durata de 1 an) este de 175.735,02  lei
fără TVA; tarifele estimate conțin redevență de 6%.
- dezinsecție spații deschise ( spații verzi, parcuri, zone de agrement) din Mun. Piatra Neamț : 1.638,578 mm mp. x 86,34 lei/1000
mp. = 141.245,42 lei fără TVA;
- dezinsecție spații închise ( sediul Primăriei Mun. Piatra Neamț, Sala Polivalentă, Ștrand Municipal, Baia Comunală, S.C.L.E.P., BMSU,
Centrul de Informare Turistică, Stadion Municipal ):
31,45372 mii mp. x 71,88 lei/1000 mp. = 2.260,89 lei fără TVA;
-dezinfecție spații închise ( sediul Primăriei Mun. Piatra Neamț, Sala Polivalentă – zona administrativă, Ștrand Municipal, Baia
Comunală, S.C.L.E.P., BMSU, Centrul de Informare Turistică, Stadion Municipal ): 330,37472 mii mp x 79,79 lei/1000mp. = 26.360,60
lei fără TVA;
- dezinfecție spații închise ( Sala Polivalentă- zona terenuri: 24,287 mii mp. x 79,79 lei/1000mp. =1.937,86 lei fără TVA;
- deratizare spații închise ( sediul Primăriei Mun. Piatra Neamț, Sala Polivalentă, Ștrand Municipal, Baia Comunală, S.C.L.E.P., BMSU,
Centrul de Informare Turistică, Stadion Municipal ):
104,52786 mii mp x 37,60 lei/1000 mp = 3.930,25 lei fără TVA.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara – 90pct, astfel :
- Dezinsecție spații deschise care aparțin domeniului public ( zone cu vegetație)  - 30pct
- Dezinsecție spații închise aparținând domeniului public ( clădiri) 10pct
- Dezinsecție spații aparținând domeniului privat ( proprietăți private, asociații de proprietari/locatari, etc.)10 pct
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- Dezinfecție spații închise aparținând domeniului public ( clădiri ) 6 pct
-  Dezinfecție spații închise aparținând domeniului public ( agenți economici, asociații de proprietari, proprietați private, etc )6 pct
- Deratizare spații închise aparținând domeniului public ( clădiri, rețea pluviala 14pct
- Deratizare spații închise aparținând domeniului privat( asociații proprietari, ag. economici, clădiri private,rețele utilități,etc.) 14pct
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctaj maxim 90 puncte Algoritm de calcul : Punctaj N= tariful cel mai mic/tariful N x punctajul acordat pentru
respectivul tarif, unde N= 1 - 7 ( activități).
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Experiență  similară in activitate de deszapezire în mediul  urbaun ( orașe și municipii)
Descriere: Experienta  de deszăpezire în  mediu urban ( orase, municipii)  va fi demonstrata la nivelul propunerii tehnice,  prin
prezentarea de documente justificative (certificate sau contracte sau parti relevante din contracte sau recomandari sau documente
constatatoare sau orice alte documente justificative emise sau contrasemnate de catre beneficiari publici sau privati, in copii
conform cu originalul ),   din care sa rezulte  locul si durata de desfăsurare a activitătilor . 
Durata de 1 an înseamnă perioada sezonului de iarnă corespunzătoare unei an calendaristic.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Minim 2 ani – 2 puncte; între 2 și 5 ani – 5 puncte; mai mult de 5 ani – 10 puncte

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: 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: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

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: 
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau de candidat, individual ori în
comun cu alţi operatori economici,  inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării  la procedura de
atribuire, subcontractant propus sau terţ susţinător, potrivit prevederilor prezentei legi.
 În cazul participării în comun la procedura de atribuire, Conform prevederilor art. 40, alin. 2 din Legea nr. 100/2016, Autoritatea
contractantă va solicita operatorilor economici cărora le-a fost atribuit contractul de concesiune să adopte sau să constituie o
anumită formă juridică pentru executarea în mod corespunzător a contractului de concesiune.
1. Ofertantii ( ofertant individual/ofertant asociat), tertii sustinatori si subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca în
situatiile prevazute la art. 79, 80, 81 din Legea nr.100/2016, privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.Se va completa
si depune odata cu oferta si  Formularul nr . 4 din Sectiunea Formulare.
 Modalitatea de îndeplinire: Prezentarea la depunerea ofertei a documentelor considerate edificatoare din acest punct de vedere în
tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi:
• 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.) la data limita de depunere a ofertelor;
• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80
alineatele (3),(4) si (5), art. 81 alin. (2), art.82 si art. 84 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
• alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul / tertul sustinator/ subcontractantul propus nu se emit
documente de natura celor mentionate anterior, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 79, 80 si 81
din Legea nr.100/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara
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respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a
unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Documentele de mai sus pot fi prezentate în oricare dintre formele original / copie legalizata / copie cu mentiunea ”conform cu
originalul”, iar documentele emise în alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata în limba româna.
2. Ofertantii ( ofertant individual/ofertant asociat), tertii sustinatori si subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca în
situatiile prevazute la art. 44 din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. Se va completa si
depune odata cu oferta Formularul nr 3- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 100/2016
    Conform art. 47 din Legea nr.100/2016, lista persoanelor care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, este
urmatoarea:
      Primar – Andrei Carabelea, Administrator Public – Vlad Moscalu, Secretar   General al municipiului – Oana Sârbu, Director
Economic – Cătălina Hizan.
 Consilieri locali : Alui Gheorghe Adrian, Asandei Constantin Alexandru, Ciobanu Adrian Virgil, Curelaru Ioan Iulian, Enache Nicolae
Ciprian, Florescu Purcariu Liviu, Gavrilescu Bogdan, Grigoraș Adrian, Irimia Marius Ioan, Jucan Adrian Gabriel, Lehădus Alin, Luca
Moise Florentina, Mihalcea Cristian, Novac Marius Gruia, Obreja Mihai, Sauciuc Cristian, Șerban Valentin, Tatomir Alina Mihaela,
Teodorescu Constantin, Tofan Ramona Mirela, Minuț Eduard Robert.
Compartiment Achizitii Publice:  Carmen-Irina Buliga, Luies Emanuela Stîngu ; 
Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții : Curalariu-Bordea Cătălin, Irinel Ioan Pascu, Ciprian Marin, Marina Gavril .
1. Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedeasca o formă de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidentă,
documente din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a
constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Teritorial, din care trebuie sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar si codurile CAEN aferente. Persoanele juridice straine
vor  prezenta  documente  care  dovedesc  o  forma de  inregistrare  conform legii  tarii  de  rezidenta  a  operatorului  economic.
Documentele vor fi prezentate în original/ copii lizibile, certificate ”conform cu originalul”, semnate si stampilate din care sa rezulte
informatii reale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Pentru a putea desfasura activitati de dezinsecție, dezinfecție și deratizare,  delegatul va trebui să dețină/obțină  licență de
operare  nivel  minim  Clasa  2,  de  la  A.N.R.S.C.  Neacordarea,  retragerea sau încetarea  valabilității  licenței  duce la  încetarea
contractului și în acest caz, la solicitarea delegatarului  delegatul are obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor până la
desemnarea noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau de candidat, individual ori
în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de
atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, potrivit prevederilor Legii nr.100/2016.
 
 În cazul în care parti  din contractul  de achizitie publica urmeaza sa se îndeplinesca de unul sau mai multi  subcontractanti,
autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractelor încheiate  între viitorul contractant si
subcontractantii propusi si nominalizati în oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de concesiune.
 Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul
autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea  propunerii tehnice sau financiare
initiale. - Operatorii economici vor completa si vor depune, odata cu oferta :
- acordurile de subcontractare Formular 8 cu fiecare subcontractant in parte, cu detalierea clara a activitatilor realizate de fiecare
subcontractant, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi ( daca sunt cunoscuti).
- din sectiunea Formulare   - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea
acestora. Formular 7
 Inainte de semnarea contractului de concesiune se va/vor prezenta entitatii contractante contractul/contractele de subcontractare
in original
2.) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze
din punct de vedere formal asocierea.
În cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare, asocierea va fi legalizata înainte de semnarea contractului, conform art.39
din Legea 100/2016. - La data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor prezenta (daca este cazul) Declaratie privind
partea/partile din contract  care sunt îndeplinite de asociati si specializarea acestora (se completeaza conform modelului din
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sectiunea Formulare ) si Acordul de asociere, in original, care va contine cel putin urmatoarele informatii:
  - asociatii sunt responsabili solidar de executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta;
  - denumirea liderului asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora;
 - comunicarile dintre entitatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu
liderul asocierii;
  - partea/partile din contract care urmeaza sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte, atat din punct de vedere
procentual cat si al activitatilor pe care le indeplineste fiecare asociat in parte.
Nota: In cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare a procedurii va avea obligatia sa prezinte entitatii contractante, inainte
de semnarea contractului, Acordul de asociere in forma legalizata.
Se completeaza si se prezinta, Declaratia privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de asociati si specializarea acestora
si Acordul de asociere.
Nota:  Ofertantul,   asociat/tertul  sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.44,79,80 si  81 din Legea
nr.100/2016, privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.
1.) Certificarea calitatii serviciilor prestate conform ISO 9001 sau echivalent - Delegatul va prezenta dovada certificării calității,
conform  ISO 9001  sau echivalent, valabil.
2.) Certificarea sistemului de management conform ISO 14001 sau eechivalent - Delegatul va prezenta dovada implementării
managementului de mediu, conform certificării   ISO  14001 sau echivalent , valabil.

 
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

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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 08.06.2021 10:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate 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. Concesionarul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din pretul ofertat (exclusiv
TVA), in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre parti. Garantia de buna executie se va constitui prin: -
virament bancar sau - printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau o societate de
asigurari, in conditiile legii. Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate
a contractului. Concendentul se obliga sa elibereze garantia de participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce
concesionarul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. Concendentul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de
buna executie,  in limita prejudiciului creat,  daca Concesionarul nu isi  executa,  executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Concendentul are obligatia
de a notifica acest lucru Concesionarului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. Concedentul se obliga sa restituie
garantia de buna executie a contractului, astfel: Garantia de buna executie aferenta contractului se va restitui/elibera in termen de 14 zile
de la data terminarii prestarii serviciilor care fac obiectului acestuia.
 
2.Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. Oferta câștigătoare
potrivit criteriului este cea clasata pe primul loc, respectiv oferta cu punctajul cel mai mare.Punctajul se stabileste in urma evaluarii
ofertelor de catre Comisia de Evaluare,  prin luarea in considerare a conformitatii  ofertei  precum si  a criteriului  pentru atribuirea
contractului de concesiune conform metodologiei de calcul descrise
 
3. Potrivit prevederilor legale în vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei
de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii. Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze îi
sunt  în  defavoare,  va  solicita  autoritatii  contractante  clarificari,  inclusiv  modificarea  lor,  astfel  incat,  daca  aceste  clauze  vor  fi
amendate/modificate, ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, înainte de data limita de depunere a
ofertelor.
 
4. Potrivit art.89, alin.(3), litera b) din HG nr.867/2016, oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a
clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta în cadrul documentatiei de atribuire, care sunt în mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la
clauzele respective. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program
necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
 
5. Conform precizarilor art.50 din HG nr.867/2016, ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire:să depună două
sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor In cauză;să
depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei
individuale sau, după caz, a celei In care este ofertant asociat.
 
6.Termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publică are dreptul de a solicita
clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire este de 20 zile înainte de termenul limită de depunere a
ofertelor, astfel încât , conform prevederilor art. 70, alin. 8, lit. b din Legea nr. 100/2016, ”în măsura în care solicitările de clarificări sau
informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut de lege, răspunsul autorităţii/entităţii contractante la aceste solicitări trebuie
să fie transmis cu cel puţin 15 zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitărilor de participare”. Solicitarile se transmit
pe email: carmen.buliga@primariapn.ro

 
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: 
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În termen de 7 zile  începând cu ziua următoare luării la cunostintă despre actul autorității contractante considerat nelegal, cf. art.8
din Legea 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2021
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