
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE 
Cod de identificare fiscala: RO13221445; Adresa: Strada: Donat, nr. 67-103; Localitate: Cluj-Napoca; Cod Postal: 400293; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO113 Cluj; Adresa de e-mail: radu.trusca@itim-cj.ro; Nr de telefon: +40 264584037; Fax: +40 264420042; Persoana de
contact: RADU TRUSCA; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) http://www.itim-cj.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 (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 15
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Altele

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PARC FOTOVOLTAIC ȘI EOLIAN pentru ,,Crearea unui laborator de cercetare pilot pentru testarea în
condiţii reale a eficienţei energe energetice produse de panouri fotovoltaice şi instalații eoliene moderne”.
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 2716/17.12.2021

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
45214620-2 Lucrari de constructii de unitati de cercetare si experimentare (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Lucrari
Proiectare si executare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Pentru indeplinirea obiectivului ,,Crearea unui laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiţii reale a eficienţei
energetice produse de panouri fotovoltaice şi instalații eoliene moderne”, în cadrul proiectului ,,Cluster inovativ pentru tehnologii
avansate pilot în energii alternative - CITAT-E”, acronim CITAT-E, cod MySMIS 103720, ID P_35_468, Competiția POC-A1-A1.1.1-B-
2015, se va realiza Proiectarea şi Execuția Parc Fotovoltaic şi Eolian, în vederea realizării obiectivului aprobat în proiect.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 6083000 ; Moneda: RON
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II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
Coduri CPV secundare:

09332000-5 Instalatie solara (Rev.2)
45111291-4 Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
51000000-9 Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
80510000-2 Servicii de formare specializata (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:
Județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Zona Lomb, str. Lombului FN.

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Pentru indeplinirea obiectivului ,,Crearea unui laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiţii reale a eficienţei energetice
produse de panouri fotovoltaice şi instalații eoliene moderne”, în cadrul proiectului ,,Cluster inovativ pentru tehnologii avansate
pilot în energii alternative - CITAT-E”, acronim CITAT-E, cod MySMIS 103720, ID P_35_468, Competiția POC-A1-A1.1.1-B-2015, se va
realiza Proiectarea şi Execuția Parc Fotovoltaic şi Eolian, în vederea realizării obiectivului aprobat în proiect.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 10; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

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 Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 1
,,Cluster inovativ pentru tehnologii avansate pilot în energii alternative”, acronim CITAT-E,
cod MySMIS 103720, ID P_35_468, Competiția POC-A1-A1.1.1-B-2015
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Competitivitate - POC

II.2.14 Informatii suplimentare
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 1
,,Cluster inovativ pentru tehnologii avansate pilot în energii alternative”, acronim CITAT-E,
cod MySMIS 103720, ID P_35_468, Competiția POC-A1-A1.1.1-B-2015.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu
 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
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III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Neincadrarea în situatiile prevazute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 şi
167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii  participanti  la  procedura de atribuire cu informatiile  aferente situatiei  lor.  Aceste
documente pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
- 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, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota:
a) Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul
economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului,  ofertantul clasat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate.
b) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente
relevante, în scopul verificarii datelor din Declaratiile prezentate de ofertanti.
Documentele emise de catre ofertanti se vor prezenta în forma originala, certificatele/documentele emise de autoritati/terti se vor
depune în oricare din formele: original/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Operatorii economici, ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din
care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum şi
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota:
a. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora în limba romana.
b. Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a
conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului
de atribuire sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
1. Se va prezenta Lista principalelor contracte din ultimii 5 ani prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, din care sa
rezulte ca a proiectat parcuri fotovoltaice si/sau eoline cu o capacitate instalata mai mare de 500 kW, cu indicarea valorilor, datelor
și a beneficiarilor publici sau privați
2. Se va prezenta lista principalelor lucrari de realizare parcuri fotovoltaice si/sau eoliene cu o capacitate instalata mai mare de 500
kW, din ultimii 5 ani prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau
privați
Valoarea cumulata a acestor lucrari trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea de 6.000.000 lei fara TVA.
 
Capacitatea profesionala
 Ofertantul trebuie sa declare personalul de specialitate de care dispune pentru realizarea lucrarii, referitor la:
- Proiectant autorizat instalatii electrice JT, MT;
- Responsabil tehnic cu executia atestat pentru lucrari de inginerie si constructii.
- Sef de santier
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- Responsabil cu asigurarea calitatii.
- Responsabil Sanatate Securitate in Munca.
Modalitatea de indeplinire: 
Completarea şi depunerea DUAE.
Ofertantul va depune:
- certificate / documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar prin care să se
facă dovada indeplinirii cerintei.
- contracte de proiectare, executie de lucrari;
- procesul-verbal de recepţie şi/sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea livrată/valoarea
corespunză- toare a lucrarilor efectuate în perioada de referinţă (ultimii 5 ani);
 
- Se prezinta atestatul (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), conform Ordinului nr. 45/2016;
- Se prezinta atestat (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), cerut in conformitate cu prevederile Ordinului MDRAP nr.
2264/2018 actualizat.
- Sa faca dovada de participare in calitate de sef de santier sau pozitie similara intr-un contract de executie lucrari PFVE
- Se va prezenta decizia de numire a persoanei desemnate în functia de responsabil cu asigurarea calitatii.
- Se va prezenta decizia de numire a persoanei desemnate în functia de Responsabil Sanatate Securitate in Munca.

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificat ISO 9001:2015.
Modalitatea de indeplinire: 
Prezentarea certificatului ISO 9001:2015
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a sistemului de management de mediu, respectiv detine certificat ISO
14001:2015.
Modalitatea de indeplinire: 
Prezentarea certificatului ISO 14001:2015

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Cuantum:  60.000,00  lei,  în  conformitate  cu  prevederile  Art.  35  alin.(3)  lit.  a)  din  Hotararea  nr.  395/2016,  cu  modificarile  şi
completarile ulterioare.
2. Modalitatea de constituire: în conformitate cu prevederile Art. 36 din Hotararea nr. 395/2016, cu modificarile şi completarile
ulterioare.
Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o
instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Instrumentul de garantare trebuie
sa prevada ca plata garantiei  de participare se va executa neconditionat,  respectiv la prima cerere a beneficiarului,  pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Indiferent de modalitatea de constituire a garantiei de participare, aceasta se va transmite în SEAP, pana la ora şi data limita de
depunere a ofertelor.
i) Dacă garanţia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul
RO 54RNCB0106026617420001 al autorităţii contractante, deschis la BCR Sucursala Cluj-Napoca.
ii) În cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă
în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.
3. Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor (cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).
4. Reţinerea garanției de participare: în conformitate cu prevederile Art. 37 al HG nr 395/2016, cu modificarile şi completarile
ulterioare.
5. Restituirea garantiei de participare: in conformitate cu prevederile Art. 38 al H.G nr. 395/2016, cu modificarile şi completarile
ulterioare.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
1. Cuantum: 10% din valoarea, fără TVA, a contractului de achizitie.
2. Modalitate de constituire: în conformitate cu prevederile Art. 40 din HG 395/2016.
Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din
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România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract
3. Reţinerea garanției de buna executie: Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie
conform prevederilor Art. 41 din HG 395/2016.
4. Restituirea garantia de buna executie Garantia de buna executie se va restitui conform prevederilor  Art. 42 al H.G 395/2016, cu
modificarile şi completarile ulterioare.

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
Pentru consultarea legislatiei  în domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anap.gov.ro

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
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 si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
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 contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
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1. Cerintele tehnice solicitate în Caietul de sarcini sunt minimale, obligatorii şi eliminatorii.  Ofertele care nu indeplinesc aceste
cerinte sunt declarate neconforme (Art. 137, al. 5, litera a) din HG 395/2016- oferta „nu satisface în mod corespunzator cerintele
caietului de sarcini”).
2. Propunerea tehnica trebuie sa contina un Memoriu tehnic care sa cuprinda obligatoriu:
i) Descrierea tehnica generala a Parcului Fotovoltaic si Eolian (PFVE) ofertat;
ii) Graficul de realizare a Parcului Fotovoltaic si Eolian (PFVE) ofertat;
iii) Schema de amplasare a echipamentelor PFVE pe terenul alocat investitiei;
iv) Schema de conectare electrica a unitatilor componente a PVFE;
v) Solutia tehnica de lestare a panourilor fotovoltaice instalate pe suporti stationari si a sistemelor de tip tracking cu 2 axe;
vi) Descrierea Sistemului de management integrat al energiei electrice produse de PFVE;
vii Descrierea Sistemului de supraveghere video propus.
3. Pentru echipamentele Parcului Fotovoltaic si Eolian, propunerea tehnica trebuie sa contina toate caracteristicile de identificare -
denumire produs, model, cod de produs/cod accesorii, producator si tara de origine - în corespondenta cu specificatiile tehnice
continute în Caietul de sarcini.
4.  Propunerea tehnica va contine o “Fisa în oglinda”, formular FO , articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute în Caietul de
sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective. . Se vor atasa ofertei tehnice
extrase din fișele tehnice, documentațiile elaborate de producător care sa permita verificarea corespondentei ofertei cu specificatiile
tehnice minime din Caietul de sarcini; pentru echipamentele ofertate se vor atasa certificate de conformitate, buletine de incercare
conform standardelor relevante, marcaj CE.
5. Propunerea tehnica va contine urmatoarele documente pentru executia PFVE:
i) Descrierea completa a lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
ii) Planul calitatii propus pentru executia lucrarii.
iii) Declaratie privind obligatiile referitoare la conditiile de munca şi protectia muncii; Ofertantul trebuie sa faca dovada ca respecta
întreaga legislatie a muncii specifica naturii contractului.
Nota: în cazul în care oferta este depusa în asociere, cerintele privind protectia muncii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat.
6. Propunerea tehnica va contine GARANTIA, exprimată în număr întreg de ani, pe care o acordă ofertantul de la data receptiei
PFVE.
7. Propunerea tehnică trebuie să conțină Planul de mentenanta al PFVE pe întreaga perioadă de garantie.
8. Daca este cazul, oferta tehnica va evidentia elementele care exced cerintelor minime.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
1. Propunerea financiara va fi intocmita astfel incat sa fie evidentiata valoarea totala pentru care ofertantul se angajeaza sa realizeze
obiectul prezentei proceduri: proiectare, obtinere avize si autorizatii de constructie, executie si punere in functiune PFVE, incluzand
toate cheltuielile, taxele, tarifele aferente.
2. Pretul ofertei trebuie sa fie ferm şi nemodificabil pana la finalizarea contractului si va include:
i) instruirea personalului pentru deservirea PFVE;
ii) mentenanta PFVE pe durata perioadei de garantie.
3. Se vor completa:
i) Formularul de oferta, act prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia
contractuală cu autoritatea contractantă.  Se completează Formularul nr. 2 si 3.
In acest formular se va trece valoarea totala a ofertei.
ii) Centralizatorul financiar al obiectelor;
iii) Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;
iv) Lista cantitatilor de lucrări:
- constructii-rezistenta;
- instalatii electrice;
- instalatii electrice de curenti slabi (sisteme de: voce-date, control acces, supraveghere TVCI, detectie şi
semnalizare efractie).
Nota: Preţul echipamentelor din Centralizatorul financiar al obiectelor si a materialelor, din cadrul Listelor cantităţilor de lucrări va fi
corelat cu specificaţiile tehnice din cadrul propunerii tehnice astfel încât fiecare ofertant va ţine seama la alegerea preţului ca fiecare
echipament/material să corespundă cerinţelor de calitate descrise în cadrul fişelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor
tehnice.
4) Oferta se va prezenta în lei.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
1. Ofertantul depune oferta elaborata în conformitate cu informatiile şi cerintele prevazute în documentele achizitiei, insotita de
documentele sau de documentul unic de achizitie european, în conformitate cu dispozitiile art. 193-197 din Legea 98/2006 privind
achizitiile publice, dupa caz, care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractanta. Toate
documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat în conditiile legii şi incarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic de catre operatorii
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economici înregistrati şi numai pana la data şi ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare, conform
prevederilor art. 60 din H.G. nr. 395/2016. Toate certificatele şi documentele vor fi redactate în limba romana. Certificatele şi
documentele emise în alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora. Autoritatea contractanta accepta
la momentul  depunerii  ofertelor  "Documentul  unic  de achizitie  european" (DUAE),  care consta într-o declaratie  pe propria
raspundere actualizata, ca dovada preliminara în locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care
confirma ca operatorul economic în cauza îndeplineste urmatoarele conditii:
a) nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016
b) îndeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta, acesta fiind atasat în vederea
completarii la anuntul de participare impreuna cu celelalte documente ale achizitiei.
   In cazul în care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica şi financiara ori privind
capacitatea tehnica şi profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include şi informatiile solicitate cu privire la tertul sustinator.
   In cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include şi informatiile
solicitate cu privire la subcontractanti. Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi transmis în SEAP în format
electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa. Dovada constituirii garantiei de participare va fi postata în SEAP pana la data
limita stabilita pentru depunerea ofertelor
   2. Oferta
Va fi postată în SEAP, până la data limită menționata în anunțul de participare;

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat 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. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: în situatia în care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au
acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP şi va solicita ofertantilor aflati în aceasta situatie sa
transmita în format electronic, prin SEAP, o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere
financiara are pretul cel mai scazut. în cazul în care şi în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va
solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.
2. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile şi completarile ulterioare,
operatorul economic va preciza în oferta depusa acele informatii cuprinse în propunerea tehnica şi în propunerea financiara considerate a
fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala în masura în care, în mod obiectiv, dezvaluirea acestor
informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special în ceea ce priveste secretul comercial şi proprietatea
intelectuala.
3. Comunicarea rezultatului procedurii: conform prevederilor Legii nr. 98/2016.
4.  In  vederea  intocmirii  corespunzatoare  si  complete  a  ofertei  tehnice  si  financiare  autoritatea  contractantă  solicită  vizitarea
amplasamentelor  de  catre  potentialii  ofertanți  în  vederea  obținerii  tuturor  datelor  necesare  conform  cu  situația  din  teren  și
fundamentarea soluțiilor propuse pentru realizarea obiectului de achizitii.
Vizitarea amplasamentului se va face în prezența reprezentantului INCDTIM, Ing. Radu Trusca sau a reprezentantului Cluj Innovation Park.
Vizitarea amplasamentului se face cu o progamare prealabila, (persoana de contact Ing. Radu Trusca, tel. 0722.77.17.66)
5. Clauzele contractuale ale prezentei achizitii sunt cele indicate în modelul de Contract de lucrari, parte a documentatiei de atribuire.
6. Condiții de plată: nu se efectueaza plati in avans;
Modalitati de plata: periodic, conform graficului fizic şi valoric de îndeplinire a contractului, în termen de 45 zile de la primirea facturii
emisa în baza situatiilor de lucrari avizate de dirigintele de santier şi aprobate de beneficiar. Factura finală va fi însoţită, pe lângă situaţia
finala de lucrări, şi de procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de ofertantul castigator
in calitate de proiectant.
 ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
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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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: ; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de
e-mail: -Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
in conditiile specificate in Legea nr. 101/2016 actualizata.

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Institutul Naţional  de  Cercetare  Dezvoltare  pentru Tehnologii  Izotopice  si  Moleculare INCDTIM, Serviciul Juridic 
Adresa: Strada Donat, Nr. 67-103; Localitate: Cluj-Napoca; Cod Postal: 400293; Tara: Romania; Codul NUTS: RO113 Cluj; Adresa de
e-mail:  mariana.andrei@itim-cj.ro;  Nr  de  telefon:  +40  264584037;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.itim-cj.ro; 
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