
Achizitia de SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ
TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, ACHIZIŢIE ȘI

MONTAJ  DE PRODUSE – ECHIPAMENTE PENTRU LOC DE
JOACĂ pentru obiectivul de investiţii "Amenajare 4 locuri

de joaca din municipiul Piatra Neamț”
Anunt de participare

 
 

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

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142613
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
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
Achizitia de SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, ACHIZIŢIE ȘI MONTAJ  DE PRODUSE –
ECHIPAMENTE PENTRU LOC DE JOACĂ pentru obiectivul de investiţii "Amenajare 4 locuri de joaca din municipiul Piatra Neamț”
Numar referinta: 14/2612790_2022_PAAPD1355245

 
II.1.2) Cod CPV principal
43325000-7 Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Autoritatea contractanta a identificat 4 zone de pe raza municipiului Piatra Neamț unde se intenţionează amenajarea a câte
unei zone de joacă la standard de calitate ridicată, care să  îmbine atât jocul în aer liber cât şi dezvoltarea psihico-locomotorie a
copiilor, prin practicarea activităţilor de recreere.
Lot 1- Amenajare trei locuri de joacă
Zona locului de joacă conform CU nr. 935/14.10.2021 va fi compusă din următoarele elemente: Complex de joacă principal  - tip

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1042186/05.05.2022] Pagina 1
Generat la: 11.05.2022 11:59



vapor – 1 bucată; Complex de joacă  - tip barcă – 1 bucată; Panou de joacă interactiv- tip placă de surf cu velă – 1 bucată; Complex
de leagăne – 1 bucată; Ladă de nisip – 1 bucată; Figurină pe arc – simplă – 1 bucată; Figurină pe arc – dublă – 1 bucată; Balansoar pe
arcuri pentru 2 persoane – 1 bucată; Ansamblu de bare pentru antrenament stradal – 1 bucată.
Zona locului de joacă conform  CU nr. 936/14.10.2021 va fi compusă din următoarele elemente: Complex de joacă principal  - tip
castel/cetate – 1 bucată; Complex de joacă secundar  - tip castel/cetate – 1 bucată; Ansamblu de 3 panouri interactive – 1 bucată;
Complex de leagăne – 1 bucată; Figurină pe arc simplă – 1 bucată; Ansamblu de bare pentru antrenament stradal – 1 bucată;
Balansoar pe arcuri pentru 2 persoane – 1 bucată
Zona locului de joacă de pe Strada Ecoului,  vis-à-vis de Școala Gimnazială  “Nicu Albu” va fi compusă din următoarele elemente:
Complex de joacă principal  - tematică dragon – 1 bucată; Complex de joacă mic – copii cu vârsta între 3-6 ani – 1 bucată; Complex
de leagăne – 1 bucată; Figurină pe arc, simplă – 1 bucată; Ansamblu de bare pentru antrenament stradal – 1 bucată
Echipamentele de la locurile de joacă aferente Zonei locului de joacă conform CU nr. 935/14.10.2021, Zonei locului de joacă
conform  CU nr. 936/14.10.2021 si Zona locului de joacă de pe Strada Ecoului,  vis-à-vis de Școala Gimnazială  “Nicu Albu” sunt
destinate grupei de vârsta 3 - 12 ani si trebuie să întrunească activități de socializare, echilibristică motorie, dezvoltare de aptitudini
îndemânatice, eliberare de frică şi senzație de anxietate.
Toate cele trei locuri de joaca vor fi imprejmuite si vor avea o zona de siguranta amenajate conform specificatiilor din Caietul de
sarcini.
Lot 2 -Amenajare loc de joacă de tip Parkour
Zona locului  de  joacă de pe Strada Decebal,  zona blocului  turn  Ozana va  fi  compusă din  următoarele  elemente:  Complex
multifuncțional - traseu anduranță, de tip Parkour – 1 bucată. Complexul va fi format din 8 platforme, legate între ele prin elemente
cu grad diferit  de dificultate.
     Echipamentele de la locul de joacă de pe Strada Decebal, zona blocului turn Ozana este destinat copiilor cu vârsta de peste 12
ani si trebuie să întrunească activități de socializare, echilibristică motorie, dezvoltare de aptitudini îndemânatice, eliberare de frică şi
senzație de anxietate.
Locul de joaca va avea o zona de siguranta amenajata conform specificatiilor din Caietul de sarcini.
        Termenul de livrare este de minim 50 de zile calendaristice si maxim 80 de zile de la data emiterii ordinului de livrare. Un
produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat,
funcționează la parametrii agreați și este recepționat de Autoritatea/entitatea contractantă.
Durata prezentului contract este de 90 zile.
      Toate trimiterile la standardele mentionate în documentatia de atribuire se vor interpreta cu mentiunea "sau echivalent”.
     Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită
atestare, autorizare, certificare, origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de
invenție și/sau o licență de fabricație,  o autorizație/ certificare/ atestare, standard se va citi  și  interpreta ca fiind însoțită de
mențiunea "sau echivalent".

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1053000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 2

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 I.otul nr. 1 – Amenajare trei locuri de joacă

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 43325000-7 Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45255400-3 Lucrari de montaj (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare: 
Municipiul Piatra NeamtMunicipiul Piatra Neamt
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 1- Amenajare trei locuri de joacă
Zona locului de joacă conform CU nr. 935/14.10.2021 va fi compusă din următoarele elemente: Complex de joacă principal  - tip
vapor – 1 bucată; Complex de joacă  - tip barcă – 1 bucată; Panou de joacă interactiv- tip placă de surf cu velă – 1 bucată; Complex
de leagăne – 1 bucată; Ladă de nisip – 1 bucată; Figurină pe arc – simplă – 1 bucată; Figurină pe arc – dublă – 1 bucată; Balansoar pe
arcuri pentru 2 persoane – 1 bucată; Ansamblu de bare pentru antrenament stradal – 1 bucată.
Zona locului de joacă conform  CU nr. 936/14.10.2021 va fi compusă din următoarele elemente: Complex de joacă principal  - tip
castel/cetate – 1 bucată; Complex de joacă secundar  - tip castel/cetate – 1 bucată; Ansamblu de 3 panouri interactive – 1 bucată;
Complex de leagăne – 1 bucată; Figurină pe arc simplă – 1 bucată; Ansamblu de bare pentru antrenament stradal – 1 bucată;
Balansoar pe arcuri pentru 2 persoane – 1 bucată
Zona locului de joacă de pe Strada Ecoului,  vis-à-vis de Școala Gimnazială  “Nicu Albu” va fi compusă din următoarele elemente:
Complex de joacă principal  - tematică dragon – 1 bucată; Complex de joacă mic – copii cu vârsta între 3-6 ani – 1 bucată; Complex
de leagăne – 1 bucată; Figurină pe arc, simplă – 1 bucată; Ansamblu de bare pentru antrenament stradal – 1 bucată
Echipamentele de la locurile de joacă aferente Zonei locului de joacă conform CU nr. 935/14.10.2021, Zonei locului de joacă
conform  CU nr. 936/14.10.2021 si Zona locului de joacă de pe Strada Ecoului,  vis-à-vis de Școala Gimnazială  “Nicu Albu” sunt
destinate grupei de vârsta 3 - 12 ani si trebuie să întrunească activități de socializare, echilibristică motorie, dezvoltare de aptitudini
îndemânatice, eliberare de frică şi senzație de anxietate.
Toate cele trei locuri de joaca vor fi imprejmuite si vor avea o zona de siguranta amenajate conform specificatiilor din Caietul de
sarcini.
Termenul de livrare este de minim 50 de zile calendaristice si maxim 80 de zile de la data emiterii ordinului de livrare. Un produs
este  considerat  livrat  când toate  activitățile  în  cadrul  contractului  au  fost  realizate  și  produsul/echipamentul  este  instalat,
funcționează la parametrii agreați și este recepționat de Autoritatea/entitatea contractantă.
Durata prezentului contract este de 90 zile.
      Toate trimiterile la standardele mentionate în documentatia de atribuire se vor interpreta cu mentiunea "sau echivalent”.
     Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită
atestare, autorizare, certificare, origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de
invenție și/sau o licență de fabricație,  o autorizație/ certificare/ atestare, standard se va citi  și  interpreta ca fiind însoțită de
mențiunea "sau echivalent".

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 80%

 
Denumire factor evaluare: Termenul de livrare
Pondere: 20%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 869859; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 3; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

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

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
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II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

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

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
2 Lotul nr. 2 – Amenajare loc de joacă de tip Parkour

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 43325000-7 Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45255400-3 Lucrari de montaj (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

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

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 2 -Amenajare loc de joacă de tip Parkour
Zona locului  de  joacă de pe Strada Decebal,  zona blocului  turn  Ozana va  fi  compusă din  următoarele  elemente:  Complex
multifuncțional - traseu anduranță, de tip Parkour – 1 bucată. Complexul va fi format din 8 platforme, legate între ele prin elemente
cu grad diferit  de dificultate.
     Echipamentele de la locul de joacă de pe Strada Decebal, zona blocului turn Ozana este destinat copiilor cu vârsta de peste 12
ani si trebuie să întrunească activități de socializare, echilibristică motorie, dezvoltare de aptitudini îndemânatice, eliberare de frică şi
senzație de anxietate.
Locul de joaca va avea o zona de siguranta amenajata conform specificatiilor din Caietul de sarcini.
Termenul de livrare este de minim 50 de zile calendaristice si maxim 80 de zile de la data emiterii ordinului de livrare. Un produs
este  considerat  livrat  când toate  activitățile  în  cadrul  contractului  au  fost  realizate  și  produsul/echipamentul  este  instalat,
funcționează la parametrii agreați și este recepționat de Autoritatea/entitatea contractantă.
Durata prezentului contract este de 90 zile.
      Toate trimiterile la standardele mentionate în documentatia de atribuire se vor interpreta cu mentiunea "sau echivalent”.
     Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită
atestare, autorizare, certificare, origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de
invenție și/sau o licență de fabricație,  o autorizație/ certificare/ atestare, standard se va citi  și  interpreta ca fiind însoțită de
mențiunea "sau echivalent".

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 80%

 
Denumire factor evaluare: Termenul de livrare
Pondere: 20%
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 183141; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 3; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: 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: 
1. Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) NU trebuie să se
regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
     Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 de către fiecare entitate participantă în parte
(ofertant și, după caz, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant declarat), cu scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii
cerințelor menționate anterior.
       Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi  prezentate, la
solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile. Aceste documente pot fi:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
• declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul
general consolidat pentru sediile secundare/punctele de lucru conform art 165 alin 3 din Legea 98/2016 : "(3) Pentru respectarea
prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 196 alin. (2),operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care
să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria
răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate."
• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
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respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166
alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
• alte documente edificatoare, după caz.
         În conformitate cu prevederilor art. 168, alin.(1) si (3) din Legea 98/2016, astfel: (1) Autoritatea contractantă va accepta ca fiind
suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art.
164,  165  și  167,  orice  document  considerat  edificator,  din  acest  punct  de  vedere,  în  țara  de  origine  sau  în  țara  în  care
ofertantul/candidatul este stabilit,  cum ar fi  certificate,  caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități
competente din țara respectivă.
        (3) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor
prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă
va accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe
propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații
profesionale
care are competențe în acest sens.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere în limba romana, după
caz.
2. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (conflictul de interese) –
formularul nr. 2, va fi prezentată de toti ofertantii, terti sustinători si subcontractanti, odată cu depunerea ofertelor.
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritãtii contractante sunt următoarele: Primar- Andrei Carabelea, Viceprimari: Alin
- Ștefan Lehăduș și Marius Ioan Irimia, Administrator public – Vlad Moscalu, Secretarul General al Municipiului – Dragoș Eduard
Ștefan, Șef Serviciul Juridic - Andrei Acristinei, Director Economic – Cătălina Hizan, Director tehnic Manuela Boacsa.
- Birou Achizitii Publice și Contractarea Serviciilor Sociale: Bogdan Viorel Negura, Luies Emanuela Stîngu 
- Serviciul Investitii si Lucrari Publice : Rocsana Potlog, Alina Cojocaru, Lacramioara Dobriban, Marilena Conut
-Arhitect sef- Andrei Ciubotaru
 
Notă:    1. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice atrage excluderea ofertantului
din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
2.  Completarea formularului DUAE se va realiza consultând informatiile din notificarea publicată pe site-ul ANAP la adresa :
http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-în-procedurile-desfăsurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/
3. Autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se
încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din
acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte
documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este
stabilit ofertantul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități
competente din țara respectivă sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea
contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau
judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens.
Atenționări speciale:
Se  vor  depune,  odată  cu  completarea  DUAE,  următoarele  documente  :  angajamentul  ferm al  terțului  susținător  insotit  de
documente din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a
acordului de asociere, după caz.
           Deoarece scopul legislativ nu este acela de a exclude dintr-o procedură de atribuire a unui operator economic ce nu deține
un anumit certificat ci scopul este de a diminua riscul intrării în competiție a unui operator economic care se afla în una din situatiile
prevazute la art. 164,165 si 167 din Legea 98/2016 , doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire
asupra ofertelor admisibile, i se va solicita dovada neîncadrării în situațiile de excludere.
            Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana,
dupa caz
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
       Conform art. 173 aliniat (1) din Legea 98/2016 operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de
înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în
niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac
obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente
situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
     Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) care depune ofertă
trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic
(ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) 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
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informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
       Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță
parte) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea
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 persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în
limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In 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.
     În conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență în conformitate cu prevederile art. 173 din legea 98/2016: “(1)
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente relevante care să dovedească
forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale
din țara în care este stabilit operatorul economic.
         Persoane juridice străine vor prezenta documente relevante echivalente, emise de autoritățile competente din țara in care își
are sediul operatorul economic, care sa dovedească o forma de înregistrare si, după caz, de atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional,  în  conformitate cu cerințele legale din tara în care este stabilit  operatorul  economic,  în  original  /copie
legalizata/copie lizibila cu mențiunea "conform cu originalul”, însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.”
 
Notă:   1. Informațiile cuprinse în certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente
emise în țara de rezidență, trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii acestora.
2. Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducere autorizată în limba română.     
   Scopul cerintei este de a confirma faptul că ofertantul are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul
contractului.

 
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.) Loturile: 1,2
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertanții trebuie să facă dovada experienței similare în domeniul  obiectului contractului, respectiv livrarea de echipamente de
joacă  si montaj inclus cu o valoare cumulată de minim 850.000 lei fara TVA pentru lotul 1 respectiv minim 150.000 lei fara TVA
pentru lotul 2, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani până la data limita de depunere a ofertelor, la nivelul a
maxim 3 contracte.
Perioada de referinta - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anuntul de
participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a ofertei. În cazul în care autoritatea contractantă va
decala termenul limită de depunere a ofertei, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării,
urmând a fi considerată îndeplinită cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienta
similară în intervalul de timp nou rezultat .
         Ofertantii vor prezenta in DUAE lista contractelor de produse similare cu indicarea valorilor, perioadelor de furnizare a
produselor, beneficiarilor publici sau privati din care sa reiasa ca au fost furnizate produse similare celor ce vor face obiectul
contractului ce se va atribui. - Documente justificative:  contracte din care sa reiasa tipul produselor, beneficiarii, valoarea, perioada
si locul furnizării, procese verbale de receptie sau certificate care atesta produsele furnizate, recomandari, certificari constatatoare.

 
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
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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.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

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

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

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

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

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

 
IV.2) Informatii administrative

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

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 03.06.2022 15:00

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

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

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 03.12.2022
Durata in luni: 6

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.06.2022; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP
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Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              1. Se vor depune odata cu completarea DUAE, următoarele documente: Declarația privind neîncadrarea Operatorului economic
(ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice, angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de - documente din care sa rezulte modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.
2. Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea ”Întrebari”
din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la sectiunea
”Documentație clarificări si decizii” din cadrul  anuntului de participare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor
adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită. În cazul în care autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor
clarificari/completari în scopul verificării conformitătii ofertei cu cerintele impuse, atât solicitarea, cât si răspunsul ofertantului se transmit
în SICAP doar în format electronic, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat. În situatia în care răspunsul ofertantului este postat în SEAP fără semnatura electronică extinsă, oferta sa va
fi asimilată prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, fiind respinsă ca inacceptabilă.
      Dacă semnătura electronică extinsă nu apartine reprezentantului legal din partea ofertantului, acesta are obligația de a transmite
odată cu oferta și împuternicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnătură electronică extinsă.
      Termenul până la care operatorii economici pot transmite solicitările de clarificări -  15  zile înainte de data limită de depunere a
ofertelor.
      În măsura în care solicitările de clarificări au fost adresate în termenul precizat în documentație, termenul limită de răspuns al
autorității contractante la solicitările de clarificări primite în termenul menționat mai sus – 10 zile înainte de data limită de depunere a
ofertelor. 
3. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere
punctajul obţinut la factorii  de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine,
autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi  oferta câştigătoare va fi  desemnată cea cu propunerea
financiară cea mai mică.
4. Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în
cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru
verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau
nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.
5. Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si
autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură.
În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio
răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a
ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria
lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații
false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a
dispozițiilor/consecințelor legale incidente
6. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricând de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia îndeplinirii conditiilor impuse de
acest articol. Prin urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodată considerat ca reprezentând o schimbare a condițiilor care
au restricționat concurența. Prin mentionarea în documentatia de atribuire a faptului că în situatia în care conditiile impuse de articolul
221 vor fi îndeplinite, autoritatea contractantă va avea dreptul oricând de a uza de prevederile lui, autoritatea contractantă respectă
principiul transparentei, putând fi retinut faptul că restrângerea concurentei nu va putea fi invocată în situatia în care art 221 din Legea
98/2016 va fi aplicat pe parcursul executării contractului.
         Prezenta prevedere reprezintă un amendament care permite cresterea valorii contractului astfel ca în cazul în care vor fi necesare
modificări la contractul încheiat care să ducă la cresterea valorii lui, în baza art 221 din Legea 98/2016 (art 72 din Directiva 24/2014) nu se
va putea afirma că modificarea reprezintă intentia părtilor de a renegocia contractul si că alti competitori au fost privati de această
informatie pe care dacă ar fi stiut o ar fi fost interesati în a licita.
7. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării si prezentării ofertei sale, precum si a documentelor care o însotesc iar
Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective.
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8. Toate trimiterile la standardele mentionate în documentatia procedurii se vor interpreta cu mentiunea "sau echivalent”.
    Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită atestare,
autorizare, certificare, origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o
licență de fabricație, o autorizație/ certificare/ atestare, standard se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea "sau echivalent.

 
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: 
Termenele de exercitare a căilor de atac  sunt prevazute   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
03.05.2022
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