
CS3 - Servicii de informare si publicitate a proiectului
major Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de

apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj, în perioada
2014 – 2020

Anunt de participare
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Compania de Apa Somes S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO 201217; Adresa: Strada: 21 Decembrie 1989, nr. 79; Localitatea: Cluj-Napoca; Cod NUTS: RO113 Cluj; Cod
postal:  400604;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Delia  Crăciun;  Telefon:  +40  264430050;  Fax:  +40  264430886;  E-mail:
delia.craciun@casomes.ro; Adresa internet: (URL) www.casomes.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/100090969
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.6) Activitate principala
Apa

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
CS3 - Servicii de informare si publicitate a proiectului major Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
judetele Cluj si Salaj, în perioada 2014 – 2020
Numar referinta: CS3 - POIM

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

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

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectivul general al acestui contract este de a asigura servicii de informare si publicitate a proiectului major Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj, in perioada 2014-2020, in vederea furnizarii de
informaţii referitoare la investitiile pe care Operatorul Regional Compania de Apa Somes S.A. le deruleaza prin proiectul de investitii
mentionat si beneficiilor obtinute in urma implementarii proiectului, cu evidentierea importantei sprijinului financiar acordat de
Uniunea Europeana.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 3274848; 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) 
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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: 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

22462000-6 Materiale publicitare (Rev.2)
79320000-3 Servicii de sondaje de opinie (Rev.2)
79341400-0 Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO11 Nord-Vest
Locul principal de executare: 
jud. Cluj, jud. Sălajjud. Cluj, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectivul general al contractului este de a furniza servicii de informare si publicitate a proiectului major Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj, in perioada 2014-2020, in vederea asigurarii unei vizibilitati
optime a proiectului in randul populatiei, prin furnizarea de informatii privind investitiile din cadrul proiectului si beneficiile obtinute,
cu evidentierea importantei sprijinului financiar acordat de Uniunea Europena.
Obiectivele specifice ale contractului sunt urmatoarele:
-   Informarea publicului asupra existentei Proiectului, asupra evolutiei/stadiului implementarii acestuia si a beneficiilor rezultate;
-   Informarea populatiei privind asistenta finanaciara nerambursabila obtinuta din Fondul de Coeziune prin Programul Operational
Infrastructura Mare 2014-2020 pentru finantarea Proiectului;
-   Sensibillizarea populatiei in ceea ce priveste imbunatatirea calitatii serviciilor de apa si apa uzata, furnizate de Operatorul
Regional, ca urmare a implementarii investitiilor proiectului;
-   Cresterea gradului de apreciere a apei, ca resursa naturala epuizabila, prin educarea populatiei de a proteja sursa de apa si a
utiliza apa cu discernamant;
-   Constientizarea populatiei prin masurile derulate prin proiect care vor duce la incurajarea schimbarilor de comportament cu
privire la utilizarea corecta a sistemului de canalizare.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 50%
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: Experienta profesionala specifica pentru personalul desemnat pentru executarea contractului (P2)
Descriere: Componenta tehnica 1
Pondere: 26%
Algoritm de calcul: Conform Anexei  - Detaliere criteriu de atribuire

 
Denumire factor evaluare: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului,  precum si o planificare
adecvata a resurselor umane si a activitatilor (P3)
Descriere: Componenta tehnica 2
Pondere: 24%
Algoritm de calcul: Conform Anexei  - Detaliere criteriu de atribuire

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 38; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu
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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: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Finantarea proiectului este asigurata din:
Cheltuieli eligibile:
     - 92,1784% fonduri publice nerambursabile din care: 85% Fondul de Coeziune; 13% Buget stat; 2% Bugete locale.
     - 7,8216% Buget operator
Cheltuieli neeligibile: Buget operator

 

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: 
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii (daca subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii
ofertei) participanti la procedura de atribuire nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr.
99/2016 si nici sa genereze situatiile prevazute la art. 72-73 din Legea nr.99/2016.
Cu privire la neincadrarea in prevederile art.  72 din Legea nr.  99/2016,  persoanele cu functie de decizie din cadrul  entitatii
contractante, implicate in procedura de atribuire, sunt: Călin Vasile Neamţu - Director General, Mihai-Gavril Iacob - Director General
Adjunct, Claudia-Maria Barbuceanu - Director Financiar, Lucian Croitoru – Director Relații Publice,  Viorel Sabadis - Şef Serviciul
Juridic, Delia Craciun - Sef UIP, Dan Barbu – Sef Birou Supervizare Lucrari-UIP, Mihaela Pop - Sef Birou Servicii Institutionale-UIP,
Stefan Cioata – Sef Birou Financiar Contabilitate-UIP, Mircea-Bogdan Ghiurco – Ofiter Comunicare, Birou Servicii Institutionale-UIP,
Alexandru Pop – Inginer mecanic, Serviciu Achizitii. 
 
Modalitatea de indeplinire:
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (ofertantii,
ofertantii  asociati,  tertii  sustinatori si  subcontractantii  - daca subcontractantii  sunt cunoscuti la momentul depunerii  ofertei)
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Se vor depune odata cu DUAE si urmatoarele documente (dupa caz): acord de asociere (Formular 5), acord de subcontractare
(Formular 6), angajamentul ferm al tertului sutinator (Formular 7, Formular 8), Declaratia privind neincadrarea in situatia prevazuta la
art. 72 din Legea 99/2016  (Formular 9).
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, si
includ:
1.   Certificate constatatoare care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), si/sau documente echivalente emise in tara de rezidenta, pentru persoanele
juridice straine, la momentul prezentarii;
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2.   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 in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, si/sau documente echivalente emise in tara de rezidenta, pentru
persoanele juridice straine. Informatiile de la nivelul documentelor prezentate vor fi reale, actuale la momentul prezentarii.
3.   Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2),
art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
4.   Alte documente edificatoare, dupa caz.
In cazul persoanelor juridice straine, daca in tara de origine sau in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de
natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, se va accepta o
declaratie pe propria raspundere / o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a
unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele vor fi valabile la momentul prezentarii. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va
prezenta si traducerea autorizata in limba romana.
Toti operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii - daca subcontractantii sunt cunoscuti la
momentul depunerii ofertei) participanti la procedura de atribuire trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional conforme legii tarii de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a
realiza activitatile care fac obiectul contractului, sau, dupa caz, activitatile pentru partea proprie de contract.
 
Modalitatea de indeplinire:
Modalitatea prin care poate fi  demonstrata in indeplinirea cerintei:  se va completa DUAE de catre toti  operatorii  economici
(ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente
situatiei lor. Documentele justificative care probeaza in indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate,
la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile, si includ:
1.   Certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul persoanelor juridice straine, documente echivalente emise in tara de
rezidenta. Informatiile de la nivelul documentelor prezentate vor fi reale, actuale la momentul prezentarii.
2.   Alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele vor fi valabile la momentul prezentarii. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va
prezenta si traducerea autorizata in limba romana.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Cifra de afaceri anuala generala
Cifra anuala de afaceri globala pe pentru fiecare din ultimele 3 exercitiile financiare încheiate în anii 2016, 2017, 2018 trebuie sa fie
de cel putin 3.000.000 lei.
Pentru conversia în lei, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de
Banca Centrala Europeana pentru exercițiul financiar respectiv. 
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa
constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei.
În cazul asocierii de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind capacitatea economica si
financiara pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Asociatii sunt responsabili solidar de
executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta.
INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI
Capacitatea economica si financiara poate fi dovedita prin sustinere, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (3) din Legea
99/2016. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o
alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective. 
Atunci când ofertantul demonstreaza îndeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea
sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce priveste
respectiva/respectivele cerinte. - Fiecare operator economic (ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator) va completa campurile
corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, si
includ: situatii financiare anuale (depuse la organismele abilitate) sau orice alte documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit
financiar intocmite de entitati specializate.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile aferente situatiei lor. De asemenea, ofertantul va
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incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Formular 5 - Acordul de Asociere.
In cazul asocierii de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind capacitatea economica si
financiara pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
 
INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI
Tertul sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Odata cu DUAE,
se va prezenta Angajamentul ferm (Formularul 7) al persoanei care va asigura sustinerea, prin care aceasta confirma faptul ca va
pune la dispozitia ofertantului resursele invocate, care trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizând fara echivoc cerinta
pentru care tertul întelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, în conditiile legii. Odata cu
angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/
sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului
angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de
ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse în sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va
realiza neconditionat în functie de necesitatile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza, în conditiile si în termenele
acestuia.
 
Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie
sunt considerati si terti sustinatori, caz in care se solicita prezentarea Angajamentului ferm (Formularul 7), odata cu prezentarea
DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate de catre tertii  sustinatori prin completarea DUAE, se vor
prezenta obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire
asupra ofertelor admisibile.

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor servicii prestate in ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie sa
demonstreze ca în ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, a prestat in conformitate cu normele
profesionale in domeniu si a dus la bun sfarsit servicii similare celor care fac obiectul contractului in valoare cumulata de 3.000.000
lei, la nivelul a maxim 5 contracte.
Prin servicii similare se înțelege: servicii de informare si publicitate aferente unui proiect din domeniul infrastructurii de mediu.
Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:
- Servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui
livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; SAU
- Servicii receptionate la sfarsitul prestarii.
Prin „infrastructura de mediu” se intelege:
-   Apa si/sau apa uzata;
-   Managementul deseurilor si situri poluate istoric;
-   Termoficare: imbunatirea calitatii aerului;
-   Protectia naturii: administrarea si conservarea ariilor naturale protejate,
-   Inundatii si zona costiera: construirea de diguri si alte tipuri de infrastructura destinate prevenirii inundatiilor sau reducerii
efectelor acestora, inclusiv stoparea eroziunii costiere.
Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare publicat
initial.
Se va prezenta doar valoarea pentru partea prestata de operatorul economic in cazul in care a participat intr-o asociere sau in
calitate de subcontractant.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
Cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului. Asociatii sunt responsabili solidar de executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta.
INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI
Capacitatea tehnica si profesionala poate fi dovedita prin sustinere, în conformitate cu prevederile art. 196 alin (3) din Legea
99/2016. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o
alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective.
Atunci când ofertantul demonstreaza îndeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si profesionala prin invocarea
sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce priveste
respectiva/respectivele cerinte.
Subcontractantii  pe a caror capacitati  ofertantul/candidatul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii  anumitor criterii  de
calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz in care se solicita prezentarea Angajamentului ferm (Formular 8), odata cu
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prezentarea DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate de catre tertii  sustinatori prin completarea DUAE, se vor
prezenta obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire
asupra  ofertelor  admisibile.  -  Operatorii  economici  (ofertanti/ofertanti  asociati/terti  sustinatori)  vor  completa  campurile
corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehn. si profes. Din informatiile prez. in DUAE trebuie sa reiasa cel putin urm.:
nume Beneficiar si date de contact, nume Prestator, date identificare contract (titlu, numar, data), valoare servicii realizate de op. ec.
(lei fara TVA), rol in cadrul contractului (contractant unic/contractant lider/contractant asociat/ subcontractant), scopul (tipul)
serviciilor prestate de op. ec., perioada de prestare a serviciilor (date de incepere si finalizare), locul prestarii serviciilor, date de
identificare a documentului care atesta finalizarea serviciilor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor  asumate prin completarea DUAE,  se vor prezenta obligatoriu,  la
solicitarea EC, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative vor consta in documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele servicii pe care ofertantul
considera ca EC trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei. Documentele vor fi emise sau contrasemnate de
beneficiarul final (autoritate contractanta sau client privat).
Documentele prin care op. ec. pot indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: copii ale
unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, aplicatii de plata/facturi/procese-verbale de receptie care sa ateste
faptul ca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si/sau alte
documente (certificate/documente constatatoare emise de beneficiarii serviciilor, recomandari, certificari de buna executie) din care
trebuie sa reiasa cel putin urm. informatii: nume Beneficiar si date de contact; nume Prestator; date identificare contract (titlu,
numar, data); valoare contract și valoare servicii duse la bun sfarsit; perioada de prestare a serviciilor (date de incepere si finalizare),
locul prestarii serviciilor; rolul op. ec. in cadrul contractului (contractant unic/contractant lider/contractant asociat/subcontractant),
scopul (tipul) serviciilor prestate de op. ec.; valoare servicii similare realizate de op. ec. (fara TVA).
Nota: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri  de servicii,  atunci
ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini
solicitarile din documentatia de atribuire.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile aferente situatiei lor.
Doc. justific. care probeaza indeplinirea celor asumate de catre asociati prin completarea DUAE, se vor prezenta obligatoriu, la
solicitarea EC, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI
Tertul sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehn. si profes. Odata cu DUAE, se va
prezenta Angajamentul ferm (Formular 8) al persoanei care va asigura sustinerea, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia
ofertantului resursele invocate, care trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul
intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de
sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente din care sa rezulte modul efectiv prin care tertii sustinatori vor asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere. Angajamentul ferm prezentat trebuie sa prevada care sunt resursele aduse in
sustinere si sa evidentieze ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile aparute pe parcursul
indeplinirii contractului.
2.) Proportia de subcontractare
În cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea
subcontractantilor  (daca  subcontractantii  sunt  cunoscuti  la  momentul  depunerii  ofertei)  si  datele  de  contact  ale  acestora,
partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum
si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a
contractului de achizitie nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti.
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante
pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. - Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din
DUAE cu privire la subcontractare. Subcontractantii nominalizati in oferta vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate de catre subcontractanti  prin completarea DUAE, se vor
prezenta obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire
asupra ofertelor admisibile.
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantii trebuie sa demonstreze ca au implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
pentru activitatea principala a contractului.
Cerinta de implementare a unui sistem de management al calitatii trebuie indeplinita de fiecare ofertant (ofertant unic/ ofertant
asociat) pentru partea din contract pe care o va îndeplini. - Operatorii economici vor completa DUAE cu informatiile aferente
situatiei lor.
Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I
dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, si vor fi valabile la momentul prezentarii in SEAP si acestea includ:
certificate valabile emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al
calitatii echivalent cu cel solicitat.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente care confirma îndeplinirea cerintei, însotite de traducere autorizata în limba
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româna.
Indeplinirea acestei cerinte nu se poate realiza prin intermediul tertilor sustinatori.

 
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
Lista si descrierea succinta a regulilor si criteriilor: -

 
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.1.6) Depozite si garantii solicitate
              Garantia de participare, constituita in conditiile legii, este de 30.000 lei. Pentru situatia in care garantia de participare este
constituita in alta moneda, pentru evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare se va utiliza cursul de
referinta comunicat de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Valabilitatea garantiei de participare va fi de
minim 6 luni incepand cu data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila iar instrumentul de
garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat. Garantia de participare se poate constitui
prin: instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile
legii, in conformitate cu Formular nr. 1 - Garantie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie sectoriala sau
prin  virament  bancar  (ordin  de  plata  vizat  de  banca  in  favoarea  COMPANIA  DE  APA  SOMES  S.A.)  in  contul  IBAN
RO28RNCB0106000767440001 deschis la BCR Cluj-Napoca. Dovada constituirii garantiei va fi incarcata in SEAP pana cel tarziu la
data si ora limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in
numele asocierii. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
Restituirea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 44 din HG nr. 394/2016.
Garantia de buna executie (GBE) se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de
credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari,  in conditiile legii.  Cuantumul GBE este de 10% din pretul
contractului fara TVA. GBE se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, conform Formular 2. GBE va fi
irevocabila si va prevedea ca plata acesteia se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, entitatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat
si  emitentului  instrumentului  de  garantare,  precizand obligatiile  care  nu  au  fost  respectate,  precum si  modul  de  calcul  al
prejudiciului. GBE a asocierii va fi constituita in numele asocierii.
Restituirea garantiei de buna executie se face in conformitate cu prevederile art. 48 alin. 2 din HG nr. 394/2016.

 
III.1.7) Principalele conditii de finantare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante care
le reglementeaza
-

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
              Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016. Se va completa Formular 5 - Acord de asociere,
daca este cazul.

 
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: Da

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
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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.1.6) 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: Da

 
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: 27.04.2020 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: 27.10.2020
Durata in luni: 6

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.04.2020; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

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

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

 
VI.3) Informatii suplimentare
              1.   Calculul punctajului final explicitat la Sectiunea II.2.5 se face dupa formula: Punctaj oferta n = Punctaj factor Pretul ofertei +
Punctaj  factor  Experienta  profesionala  specifica  pentru  personalul  desemnat  pentru  executarea  contractului  +  Punctaj  factor
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Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvată a resurselor umane si a
activitatilor.
Oferta castigatoare este oferta clasata pe primul loc (punctajul cel mai mare).
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, entitatea contractanta va desemna castigator pe acel ofertant
care a prezentat Pretul ofertei cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, entitatea contractanta va desemna castigator pe acel ofertant
care a obtinut punctajul cel mai mare pentru factorul de evaluare Experienta profesionala specifica pentru personalul desemnat pentru
executarea contractului. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si
oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.
2. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu
respectarea termenului limita stabilit in anuntul de participare, respectiv 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile
de clarificari la documentatia de atribuire se vor adresa exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul anuntului de participare, iar
raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la Sectiunea ”Intrebari”, cat si la Sectiunea ”Clarificari, notificari si decizii” din cadrul
anuntului de participare. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la acest
termen. Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru
solicitarile de clarificare primite cu cel putin 29 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor si cu 11 zile inainte de data limita de
depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite in intervalul 29 - 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3. Prezentarea ofertelor se va face in SEAP pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

 
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: 
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Conform Legii nr. 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Compania de Apa Somes S.A. - Serviciul Juridic 
Adresa: B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79; Localitatea: Cluj-Napoca; Cod postal: 400609; Tara: Romania; Telefon: +40 264591444; Fax:
+40 264430886; E-mail: juridic.cluj@casomes.ro; Adresa internet: (URL) www.casomes.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.03.2020
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