Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Prelungire subscripţie soluţie de securitate a sistemelor
informatice ANR şi RoRIS (prevenire, filtrare, control al
accesului, ne repudiere a informaţiilor) pentru 3 ani
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Cod de identificare fiscala: 11055818; Adresa: Strada: INCINTA PORT, nr. 1; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod
postal: 900900; Tara: Romania; Persoana de contact: Raluca Alina Musat; In Atentia: Aura Glodeanu; Telefon: +40 372419810; Fax: +40
241616229; E-mail: rmusat@rna.ro; Adresa internet: (URL) www.rna.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) www.e-licitatie.ro
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
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala
Alta activitate

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Prelungire subscripţie soluţie de securitate a sistemelor informatice ANR şi RoRIS (prevenire, filtrare, control al accesului, ne
repudiere a informaţiilor) pentru 3 ani
Numar referinta: 11055818_2018_PAAPD1015456

II.1.2) Cod CPV principal
48730000-4 Pachete software de securitate (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare

II.1.4) Descrierea succinta
Prelungire subscripţie soluţie de securitate a sistemelor informatice ANR şi RoRIS (prevenire, filtrare, control al accesului, ne
repudiere a informaţiilor) pentru 3 ani
LOT 1 Subscripție Checkpoint
La sediul central al Autorității Navale Române din Constanta există două echipamente care agregă link-urile de WAN către restul
sediilor, asigurând totodată și conectivitatea la internet.
Conexiunea către internet este securizată prin intermediul a două echipamente de tip Next Generation Threat Prevention care oferă
vizibilitate totală și control de bandă în traficul generat (la nivel de aplicație) și protecție împotriva malware pentru orice utilizator
intern având control centralizat al accesului fiecărui utilizator în rețea.
Fiecare sediu secundar (Căpitănie Zonală) este prevăzut cu două echipamente în cluster, cu legături redundante la 2 provideri de
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comunicații date oferind posibilitatea de rutare dinamică a aplicațiilor în funcție de calitatea fiecărui link în parte (10 echipamente).
Suplimentar, routerele de WAN au activate funcționalitatea de optimizare a aplicațiilor, ceea ce duce la o mai buna experiența a
utilizatorilor din Căpitănii atunci când folosesc aplicațiile peste WAN (prin micșorarea delay-ului aplicațiilor).
LOT 2 Licențe antivirus ESET Endpoint
În prezent Autoritatea Navală Română are instalată atât în sediul central cât și în cadrul Căpităniilor Zonale soluția de securitate
ESET. Se intenționează prelungirea dreptului de actualizare a semnăturilor antivirus pentru o perioada de 36 de luni, a dreptului de
upgrade la ultimele versiuni ale produsului și suplimentarea numărului de utilizatori ai sistemului. Scopul prelungirii este menținerea
unui sistem avansat de protecție a resurselor critice din cadrul ANR care sa permită adaptarea mediului curent de securitate cu
respectarea cadrului legislativ si integrare ușoara in contextul economic si tehnologic actual.
LOT 3 Subscripţie ManageEngine ServiceDesk Plus
În prezent la Autoritatea Navală Română este instalată soluția informatică de management IT Manage Engine ServiceDesk Plus. Se
intenționează prelungirea dreptului de utilizare pentru o perioadă de 36 de luni a dreptului de upgrade la ultimele versiuni ale
produsului și suplimentarea numărului de noduri ale sistemului. Scopul prelungirii este menținerea unui sistem avansat de protecție
și management al echipamentelor IT din cadrul ANR.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi
inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 839625; 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: 3

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 LOT 1 Subscripţie Checkpoint

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 48730000-4 Pachete software de securitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanta
Locul principal de executare:
Autoritatea Navala Romana, Incinta Port Constanta, nr.1Autoritatea Navala Romana, Incinta Port Constanta, nr.1

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LOT 1 Subscripție Checkpoint
La sediul central al Autorității Navale Române din Constanta există două echipamente care agregă link-urile de WAN către restul
sediilor, asigurând totodată și conectivitatea la internet.
Conexiunea către internet este securizată prin intermediul a două echipamente de tip Next Generation Threat Prevention care oferă
vizibilitate totală și control de bandă în traficul generat (la nivel de aplicație) și protecție împotriva malware pentru orice utilizator
intern având control centralizat al accesului fiecărui utilizator în rețea.
Fiecare sediu secundar (Căpitănie Zonală) este prevăzut cu două echipamente în cluster, cu legături redundante la 2 provideri de
comunicații date oferind posibilitatea de rutare dinamică a aplicațiilor în funcție de calitatea fiecărui link în parte (10 echipamente).
Suplimentar, routerele de WAN au activate funcționalitatea de optimizare a aplicațiilor, ceea ce duce la o mai buna experiența a
utilizatorilor din Căpitănii atunci când folosesc aplicațiile peste WAN (prin micșorarea delay-ului aplicațiilor).
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi
inainte de data limita de depunere a ofertelor.
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II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 590000; 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: -; Durata in zile: 30
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: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
2 LOT 2 Licenţe antivirus ESET Endpoint

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 48760000-3 Pachete software de protectie antivirus (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanta
Locul principal de executare:
Autoritatea Navala Romana, Incinta Port Constanta, nr.1Autoritatea Navala Romana, Incinta Port Constanta, nr.1

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LOT 2 Licențe antivirus ESET Endpoint
În prezent Autoritatea Navală Română are instalată atât în sediul central cât și în cadrul Căpităniilor Zonale soluția de securitate
ESET. Se intenționează prelungirea dreptului de actualizare a semnăturilor antivirus pentru o perioada de 36 de luni, a dreptului de
upgrade la ultimele versiuni ale produsului și suplimentarea numărului de utilizatori ai sistemului. Scopul prelungirii este menținerea
unui sistem avansat de protecție a resurselor critice din cadrul ANR care sa permită adaptarea mediului curent de securitate cu
respectarea cadrului legislativ si integrare ușoara in contextul economic si tehnologic actual.
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Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi
inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 205625; 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: -; Durata in zile: 30
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: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
3 LOT 3 - Subscripție ManageEngine ServiceDesk Plus

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 48781000-6 Pachete software pentru managementul sistemelor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanta
Locul principal de executare:
Autoritatea Navala Romana, Incinta Port Constanta, nr.1Autoritatea Navala Romana, Incinta Port Constanta, nr.1

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LOT 3 Subscripţie ManageEngine ServiceDesk Plus
În prezent la Autoritatea Navală Română este instalată soluția informatică de management IT Manage Engine ServiceDesk Plus. Se
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intenționează prelungirea dreptului de utilizare pentru o perioadă de 36 de luni a dreptului de upgrade la ultimele versiuni ale
produsului și suplimentarea numărului de noduri ale sistemului. Scopul prelungirii este menținerea unui sistem avansat de protecție
și management al echipamentelor IT din cadrul ANR.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi
inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 44000; 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: -; Durata in zile: 30
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: Alte fonduri

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:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu
trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167, 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu
modificările şi completările ulterioare.
Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea
procedurii de atribuire sunt următoarele:
1. MEZEI Alexandru - Director General.
2. CHIOIBAŞ Nicolae- Director General Adjunct
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3. CĂLINŢARU Cristina - Director Direcţia Economică
4. NUŢU Felicia - Şef Serviciu Financiar- Contabilitate, Bugete Tarife
5. APOSTOL Silviu – Şef Serviciu Comunicaţii şi IT
6. MUSAT Raluca - Alina - Şef Serviciu Investiţii Achiziţii Publice
7. VASILESCU Naiden Gabriela-Andreea - Şef Birou Juridic şi Contencios
8. URSACHE Gilda-Veronica - Şef Birou Contabilitate
9. TĂBĂCARU Daniela - Biroul Juridic şi Contencios
10. BĂLAN Gabriel – Şef Birou IT
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor – se va completa DUAE de către operatorii participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante doar de ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea ofertelor.
Documente justificative:
a) Certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat al statului
b) Certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local
c) Cazierul judiciar al operatorului economic şi 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, aşa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
Documentele justificative (certificatele fiscale) actualizate prin care demonstrează îndeplinirea criteriiilor de calificare în conformitate
cu informațiile cuprinse în DUAE, trebuie să ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.
NOTA 1: Operatorii economici vor prezenta documente prin care să demonstreze faptul că pot beneficia de derogările prevăzute la
art. 165, alin. 3, art. 166, 167 alin.(2) şi art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare.
NOTA 2: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute
mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 autoritatea contractantă va accepta o
declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria
răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii
profesionale care are competenţe în acest sens.
NOTA 3: Dacă există incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractantă are dreptul să solicite
informaţii direct de la autorităţile competente.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Operatorii economici ce depun oferta trebuie să
dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că
nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile
care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informaţiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în
ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN autorizat din Certificatul Constatator, potrivit dispozițiilor art. 15
din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Solicitarea acestui document devine fundamentală în contextul în care un operator economic ce nu are în obiectul de activitate
autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului nu se poate angaja din punct de vedere legal în derularea
şi gestionarea acestuia.
În cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o realizează.
Pentru ofertanţii străini se vor prezenta documente echivalente emise în ţara de rezidenţă (în limba în care a fost emis, însoţit de
traducerea în limba română efectuată în mod obligatoriu de către traducători autorizaţi) la solicitarea autorităţii contractante doar
de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

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:
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1.) Cerinta 1
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrări de produse efectuate în cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau
privaţi. Ofertantul trebuie să demonstreze că a livrat în ultimii 3 ani produse similare cu cele supuse procedurii de atribuire la nivelul
unuia sau mai multor contracte. Ultimii 3 ani se calculează prin raportare la termenul limită pentru depunerea ofertelor cu aplicarea
corespunzătoare a Instrucţiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Se vor lua în considerare numai produsele livrate în acest interval pentru
care se poate face dovada recepţionării. - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire
cu informaţiile aferente situaţiei lor (la nivelul DUAE se vor preciza informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept
experienţa similară, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru
care a fost responsabil). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (părţi relevante
din contract / procese -verbale de recepţie / recomandări / certificări de bună execuţie / certificate constatatoare / alte documente),
urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2.) Cerinta 2
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Daca este cazul: Informatii privind subcontractantii/asociatii Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic
are,eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul în care ofertantul are subcontractanti, va prezenta cf. art.55 alin(1)din legea nr.
98/2016: a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze; si b) datele de identificare ale
subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei . De asemenea ofertantul va
transmite informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire
la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele
prezentate potrivit prevederilor de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara
pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta respinge
subcontractantul propus si solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant
care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le
îndeplineasca efectiv. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci indeplinirea criteriilor privind
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza potrivit dispozitiilor art. 185 din Legea 98/2016. In cazul in care doi sau mai
multi operatori economici se vor asocia cu scopul de a depune oferta comuna, se va prezenta Acordul de asociere semnat de catre
parti, acesta urmand sa fie legalizat, doar in situatia in care oferta comuna a acestora va fi declarata castigatoare, inainte de data
semnarii contractului. - Completare DUAE. In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la
subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de
calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in
mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte si
acordul/acordurile de subcontractare. Documentele solicitate in sustinerea indeplinirii acestei cerinte urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. Se va prezenta DUAE de catre fiecare asociat. Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa
prezinte si acordul/acordurile de asociere semnat/semnate de catre parti, acesta/acestea urmand sa fie legalizat/legalizate, doar in
situatia in care oferta comuna a acestora va fi declarata castigatoare, inainte de data semnarii contractului.
3.) Cerinta 3
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi
sustinuta în conformitate cu art.182-183 din Legea nr.98/2016. - Se va completa DUAE de catre ofertant, în care se vor include
informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice
moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/ angajamentele ferme ale tertilor
sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzator sustinerii acordate.

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: -

III.2.2) Conditii de executare a contractului
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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: 05.11.2018 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: 05.03.2019
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2018; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
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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. Potrivit prevederilor notificării ANAP nr. 245/01.09.2016 operatorii economici au OBLIGATIVITATEA DEPUNERII DUAE odată cu
oferta, sub sancțiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabilă, conform art.137 alin (2) lit. b) din Normele metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice
aprobate prin HG 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, ANR va accepta la
momentul depunerii ofertelor, DUAE, ca dovadă preliminară care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplinește
condițiile/criteriile stipulate mai sus urmând ca înainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului
de atribuire să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și
selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, potrivit art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016. De asemenea, ANR poate solicita
ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe
durata desfășurării unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.
DUAE poate fi descărcat în vederea completării și depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
(instrucțiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). DUAE se va depune, după caz, și de către terțul
susținător/subcontractant/asociat.
2. Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi va indica, MOTIVAT, în cuprinsul acesteia care
informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile.
3. Pentru informaţii suplimentare privind depunerea în format electronic a ofertelor în SEAP, ofertanţii se pot adresa la Agenţia pentru
Agenda Digitală a României (AADR), tel. 021/303.29.97, fax: 021/305.28.99, e-mail: contact@aadr.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:
Conform lege 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Biroul Juridic si Contencios
Adresa: Incinta Port Constanta, nr.1, Cladirea ANR, et.IX; Localitatea: Constanta; Cod postal: 900900; Tara: Romania; Telefon: +40
372419815; Fax: -E-mail: rna@rna.ro; Adresa internet: (URL) www.rna.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2018
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