
Achiziție de servicii in vederea implementării unei
campanii naționale de prevenire a violenței domestrice și

a violenței împotriva femeilor în cadrul proiectului:
„Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul

în România”
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
AGENTIA NATIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE INTRE FEMEI SI BARBATI 
Cod de identificare fiscala: 33160563; Adresa: Strada: Int.Camil Petrescu, nr. 5; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal: 011032; Tara: Romania; Persoana de contact: -Telefon: -Fax: +40 213672406; E-mail: ionela.esanu@anes.gov.ro; Adresa internet:
(URL) www.anes.gov.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/100113504
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
Organism de drept public

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achiziție de servicii in vederea implementării unei campanii naționale de prevenire a violenței domestrice și a violenței împotriva
femeilor în cadrul proiectului: „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”
Numar referinta: 278/25.01.2021

 
II.1.2) Cod CPV principal
79341400-0 Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)

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

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Se urmărește realizarea și implementarea unei campanii naționale de:
- informare și sensibilizare a elevilor, studenților și cadrelor didactice cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen, cu
accent pe violența bazată pe gen
- de informare cu privire la stereotipurile de gen și creșterea gradului de conștientizare a perspectivei societății românești asupra
problemelor femeilor rome.
- de sondarea a opiniei publice in vederea monitorizării Campaniei Naționale de informare privind stereotipurile de gen și creșterea
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gradului de conștientizare privind perspectiva societății românești asupra problemelor femeilor rome”Numarul de zile pana la care
se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si
complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2434752,14; 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: Un Singur Lot

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 “Campanie Națională de informare și sensibilizare a elevilor, studenților și cadrelor didactice cu privire la efectele negative ale
stereotipurilor de gen, cu accent pe violența bazată pe gen”

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79342200-5 Servicii de promovare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Conform specificațiilor din caietul de sarciniConform specificațiilor din caietul de sarcini

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului constă în organizarea campaniei naționale de informare și sensibilizare a elevilor, studenților și cadrelor
didactice cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen, cu accent pe violența bazată pe gen. Activităţi cuprinse în
contract:
1. Asigurarea unei echipe de 4 experți pentru realizarea și implementarea campaniei de informare și sensibilizare a 10.000 de elevi,
studenți și cadrelor didactice cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen, cu accent pe violența bazată pe gen în unități
școlare și universități
2. Organizarea a 4 dezbateri naționale
3. Elaborarea materialelor promoționale

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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: Experiența similară a personalului
Descriere: Factorul experiența similară a personalului concretizată în numărul de proiecte/campanii de complexitate  similară în care
au îndeplint  activități    similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract
Pondere: 40%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare "Experiența similară a personalului" - se acordă maxim 40 puncte pentru
cei patru experți nominalizați (maxim 10 puncte pentru fiecare expert în parte).
Pentru fiecare expert se va acorda un punctaj maxim de 10 puncte conform algoritmului:
a) pentru experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte/campanii de complexitate similară cu cea aferentă contractului ce
urmează să fie atribuit, persoana propusă a  derulat activități similare cu cele pe care le va desfășura în acest contract, se acordă 1/4
din punctajul maxim alocat expertului respectiv;
b) pentru experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte/campanii de complexitate similară cu cea aferentă contractului ce
urmează să fie atribuit, persoana propusă a  derulat activități similare cu cele pe care le va desfășura în acest contract,  se acordă 1/2
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din punctajul maxim alocat expertului respectiv;
c) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 proiecte/campanii de complexitate similară cu cea aferentă contractului ce
urmează să fie atribuit, persoana propusă a  derulat activități similare cu cele pe care le va desfășura în acest contract, se acordă
punctajul maxim alocat expertului respectiv.

 
Denumire factor evaluare: Abordarea propusă pentru prestarea serviciilor PT(2.2)
Descriere: Factorul de evaluare abordarea propusă pentru prestarea serviciilor va fi apreciat în funcţie de calificativul „foarte bine/
bine/acceptabil".
Pondere: 20%
Algoritm de calcul: Fiecărui calificativ îi corespunde o notă. Nota pentru calificativul „foarte bine" este 20, nota pentru calificativul
„bine" este 10, nota pentru calificativul „acceptabil" este 0.
a) Abordarea propusă în ceea ce privește activitățile desfășurate și rezultatele obținute demonstrează o foarte bună înțelegere a
contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini. Detaliază activitățile cuprinse la nivelul documentației și
identifică corect și complet rezultatele. Se fac propuneri suplimentare prin care sa crească vizibilitatea proiectului. 
Textul este întocmit având la bază cerințele din documentația de atribuire cu detalierea în totalitate a proiectului și se fac propuneri
de creștere a vizibilității proiectului- Foarte bine și un punctaj de 20 puncte;
b)  Abordarea propusă în ceea ce privește activitățile desfășurate și rezultatele obținute demonstrează o foarte bună înțelegere a
contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini. Detaliază activitățile cuprinse la nivelul documentației și
identifică corect și complet rezultatele. Nu se fac propuneri suplimentare prin care să crească vizibilitatea proiectului. Textul este
întocmit având la bază cerințele din documentația de atribuire cu detalierea în totalitate a proiectului și nu se fac propuneri
suplimentare prin care să crească vizibilitatea proiectului.- bine și un punctaj de 10 puncte;
c) Nu se prezintă o abordare proprie pentru descrierea serviciilor, se asumă îndeplinirea cerințelor minime din caietul de sarcini.
Textul este copiat din documentația de atribuire și nu se fac propuneri suplimentare prin care să crească vizibilitatea proiectului -
acceptabil si un punctaj de 0 puncte

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1028994,79; 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: 6; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

 
II.2.14) Informatii suplimentare
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-
 

II.2.1) Titlu 
2 Campanie natională de informare cu privire la stereotipurile de gen și creșterea gradului de conștientizare a perspectivei societății
românești asupra problemelor femeilor rome

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Conform specificațiilor din caietul de sarciniConform specificațiilor din caietul de sarcini

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului constă în organizarea campaniei naționale  de informare cu privire la stereotipurile de gen și creșterea gradului
de conștientizare a perspectivei societății românești asupra problemelor femeilor rome. Activitățile cuprinse în contract:
1. Asigurarea unei echipe de 4 experți pentru realizarea și implementarea campanii naționale de informare și sensibilizare la nivelul
comunităților locale, cu privire la problematica violenței de gen, cu precădere pentru combaterea stereotipurilor de gen și pentru
schimbarea atitudinii în ceea ce privește femeile de etnie romă - grup tinta 20.000 de persoane (femei de etnie romă, reprezentanți
ai comunităților locale ale etniei rome, reprezentanți ai autorităților locale și profesionisti cu responsabilități in ceea ce privește
abordarea problemelor comunității de etnie roma) la nivel național.
2. Elaborarea și implementarea campaniei naționale media (radio și televiziune) pentru sensibilizarea față de discriminarea femeilor
rome
3. Organizarea a 4 dezbateri naționale, axate pe sensibilizarea reprezentanților autorităților publice care se ocupă de problemele
femeilor rome la nivel regional
4. Organizarea a 21 de seminarii la nivel județean axate pe prevenirea violenței domestice și a măsurilor de protecție pentru femeile
rome, noile prevederi legale naționale din cadrul Convenției de la Istanbul

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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: Experiența similară a personalului
Descriere: Factorul experiența similară a personalului concretizată în numărul de proiecte/campanii de complexitate  similară în care
au îndeplint  activități    similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract
Pondere: 40%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare "Experiența similară a personalului" - se acordă maxim 40 puncte pentru
cei patru experți nominalizați (maxim 10 puncte pentru fiecare expert în parte).
Pentru fiecare expert se va acorda un punctaj maxim de 10 puncte conform algoritmului:
a) pentru experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte/campanii de complexitate similară cu cea aferentă contractului ce
urmează să fie atribuit, persoana propusă a  derulat activități similare cu cele pe care le va desfășura în acest contract, se acordă 1/4
din punctajul maxim alocat expertului respectiv;
b) pentru experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte/campanii de complexitate similară cu cea aferentă contractului ce
urmează să fie atribuit, persoana propusă a  derulat activități similare cu cele pe care le va desfășura în acest contract,  se acordă 1/2
din punctajul maxim alocat expertului respectiv;
c) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 proiecte/campanii de complexitate similară cu cea aferentă contractului ce
urmează să fie atribuit, persoana propusă a  derulat activități similare cu cele pe care le va desfășura în acest contract, se acordă
punctajul maxim alocat expertului respectiv.
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Denumire factor evaluare: Abordarea propusă pentru prestarea serviciilor PT(2.2)
Descriere: Factorul de evaluare abordarea propusă pentru prestarea serviciilor va fi apreciat în funcţie de calificativul „foarte bine/
bine/acceptabil".
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Fiecărui calificativ îi corespunde o notă. Nota pentru calificativul „foarte bine" este 10, nota pentru calificativul
„bine" este 5, nota pentru calificativul „acceptabil" este 0.
a) Abordarea propusă în ceea ce privește activitățile desfășurate și rezultatele obținute demonstrează o foarte bună înțelegere a
contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini. Detaliază activitățile cuprinse la nivelul documentației și
identifică corect și complet rezultatele. Se fac propuneri suplimentare prin care sa crească vizibilitatea proiectului. 
Textul este întocmit având la bază cerințele din documentația de atribuire cu detalierea în totalitate a proiectului și se fac propuneri
de creștere a vizibilității proiectului- Foarte bine și un punctaj de 10 puncte;
b)Abordarea propusă în ceea ce privește activitățile desfășurate și rezultatele obținute demonstrează o foarte bună înțelegere a
contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini. Detaliază activitățile cuprinse la nivelul documentației și
identifică corect și complet rezultatele. Nu se fac propuneri suplimentare prin care să crească vizibilitatea proiectului. Textul este
întocmit având la bază cerințele din documentația de atribuire cu detalierea în totalitate a proiectului și nu se fac propuneri
suplimentare prin care să crească vizibilitatea proiectului.- bine și un punctaj de 5 puncte;
c) Nu se prezintă o abordare proprie pentru descrierea serviciilor, se asumă îndeplinirea cerințelor minime din caietul de sarcini.
Textul este copiat din documentația de atribuire și nu se fac propuneri suplimentare prin care să crească vizibilitatea proiectului -
acceptabil si un punctaj de 0 puncte

 
Denumire factor evaluare: Număr de spoturi TV difuzate suplimentar PT(2.3)
Descriere: Factorul de evaluare Numărul de spoturi TV difuzate suplimentar
  Va fi apreciat în funcție de numărul de spoturi TV difuzate suplimentar față de cele solicitate  în caietul de sarcini.
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare se acordă astfel:
a)  Pentru oferta care asigura cel mai mare numar suplimentar de difuzari TVse acorda 5 puncte.
b) Pentru oferta care asigura un numar suplimentar de difuzari TV mai mic decat cel de la punctul a), punctajul se acorda astfel:
Factorul de evaluare "Numărul de spoturi TV difuzate suplimentar” PT(2.3)
P(n)= (STVDn/STVDmax) X 5p, unde:
•   P(n) = punctaj spoturi TV difuzate pentru ofertantul n;
•   STVDn = numărul suplimentar de difuzari ale spoturilor TV propus de ofertantul n;
•   STVDmax = numărul maxim suplimentar de difuzari ale spoturilor TV ofertat.

 
Denumire factor evaluare: Număr de spoturi radio difuzate  suplimentar PT(2.2)
Descriere: Factorul de evaluare Numărul de spoturi radio difuzate suplimentar
 Va fi apreciat în funcție de numărul de spoturi radio difuzate suplimentar față de cele solicitate în caietul de sarcini
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare se acordă astfel:
a)  Pentru oferta care asigura cel mai mare numar suplimentar de difuzari radio, se acorda 5  puncte.
b) Pentru oferta care asigura un numar suplimentar de difuzari radio  mai mic decat cel de la punctul a), punctajul se acorda astfel:
P(n) = (SRDn/SRDmax) X 5p, unde:
•   P(n) = punctaj spoturi radio difuzate pentru ofertantul n;
•   SRDn = numărul de difuzari ale spoturilor radio propus de ofertantul n;
•   SRDmax = număr maxim de difuzari ale spoturilor radio ofertat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1331306,09; 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: 6; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

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

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
3 Servicii de sondarea a opiniei publice in vederea monitorizării campaniei naționale de informare privind stereotipurile de gen și
creșterea gradului de conștientizare privind perspectiva societății românești asupra problemelor femeilor rome

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79320000-3 Servicii de sondaje de opinie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Conform specificațiilor din caietul de sarciniConform specificațiilor din caietul de sarcini

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziționarea de servicii  de cercetare sociologică a populației pe un eșantion reprezentativ la nivel național, cu scopul de a
identifica pe de-o parte rezultatele campaniei naționale de informare pentru creșterea gradului de sensibilizare a comunităților
locale, cu privire la problematica violenței de gen, cu precădere pentru combaterea stereotipurilor de gen și pentru schimbarea
atitudinii în ceea ce privește femeile de etnie romă, și pe de alta parte pentru a populariza rezultatele și impactului acesteia.
Sondajul de opinie se va organiza  la nivel național pentru populația adultă (+18 ani) a României.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 40%
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: Experiența similară a personalului
Descriere: Factorul experiența similară a personalului concretizată în numărul de sondaje cantitative de complexitate  similară în care
au îndeplint  activități    similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract
Pondere: 40%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare "Experiența similară a personalului" - se acordă maxim 40 puncte pentru
cei doi experți nominalizați (maxim 20 puncte pentru fiecare expert în parte).
Pentru fiecare expert se va acorda un punctaj maxim de 20 puncte conform algoritmului:
a) pentru experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 sondaje cantitative de complexitate similară cu cea aferentă contractului ce
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urmează să fie atribuit, persoana propusă a  derulat activități similare cu cele pe care le va desfășura în acest contract, se acordă 1/4
din punctajul maxim alocat expertului respectiv;
b) pentru experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 sondaje cantitative de complexitate similară cu cea aferentă contractului ce
urmează să fie atribuit, persoana propusă a  derulat activități similare cu cele pe care le va desfășura în acest contract,  se acordă 1/2
din punctajul maxim alocat expertului respectiv;
c) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 sondaje cantitative de complexitate similară cu cea aferentă contractului ce
urmează să fie atribuit, persoana propusă a  derulat activități similare cu cele pe care le va desfășura în acest contract, se acordă
punctajul maxim alocat expertului respectiv.

 
Denumire factor evaluare: Abordarea propusă pentru prestarea serviciilor PT(2.2)
Descriere: Factorul de evaluare abordarea propusă pentru prestarea serviciilor va fi apreciat în funcţie de calificativul „foarte bine/
bine/acceptabil".
Pondere: 20%
Algoritm de calcul: Fiecărui calificativ îi corespunde o notă. Nota pentru calificativul „foarte bine" este 20, nota pentru calificativul
„bine" este 10, nota pentru calificativul „acceptabil" este 0.
a) Abordarea propusă în ceea ce privește activitățile desfășurate și rezultatele obținute demonstrează o foarte bună înțelegere a
contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini. Detaliază activitățile cuprinse la nivelul documentației și
identifică corect și complet rezultatele. Textul este întocmit având la bază cerințele din documentația de atribuire cu detalierea în
totalitate a proiectului.- Foarte bine și un punctaj de 20 puncte;
b)  Abordarea propusă în ceea ce privește activitățile desfășurate și  rezultatele obținute demonstrează o bună înțelegere a
contextului,  respectiv a particularității  sarcinilor stabilite în caietul de sarcini.  Detaliază succint activitățile cuprinse la nivelul
documentației  și  identifică parțial  rezultatele.  Textul  este întocmit având la bază cerințele din documentația de atribuire cu
detalierea în totalitate a proiectului - bine și un punctaj de 10 puncte;
c) Nu se prezintă o abordare proprie pentru descrierea serviciilor, se asumă îndeplinirea cerințelor minime din caietul de sarcini.
Textul este copiat din documentația de atribuire  - acceptabil si un punctaj de 0 puncte

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 74451,26; 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: 6; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari
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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: 
A. Ofertantul/ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,
art. 165 și art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Se va completa DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Probarea
indeplinirii  celor  asumate  se  face  prin  completarea  DUAE  urmand  ca  la  solicitarea  autoritatii  contractante,  sa  fie  depuse
documentele justificative aferente celor asumate prin completarea DUAE, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE sunt:
- Certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal central, respectiv unitățile subordonate Agenția Națională de Administrare
Fiscală (ANAF) pe raza căreia societatea își are sediul social, din care sa reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul
depunerii acestuia. Ofertantul clasat pe primul loc trebuie să prezinte certificat de atestare fiscala prin care sa ateste lipsa datoriilor
restante la momentul depunerii acestuia.
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasă că ofertanții nu au datorii restante la momentul depunerii
acestuia. Ofertantul clasat pe primul loc trebuie sa prezinte certificat(e) eliberate de compartimentul/ biroul/ serviciul/ directia de
impozite si taxe locale din cadrul unitatii administrativ teritoriale pe raza căreia operatorii economici își au sediul social/puncte de
lucru/sedii secundare pentru care există obligații de plata, privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasă faptul ca
operatorii economici nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia/acestora.
-  Cazier judiciar  al  operatorului  economic si  al  membrilor organului  de administrare,  de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
- Documente prin care se demonstreaza faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin (2), art. 171 din Lugea 98/206 privind achiztițiile publice.
- Alte documente edificatoare, după caz.
În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare, în cazul în care în tara de origine sau
în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu
vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau,
daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata
unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile
ulterioare.
Documentele emise în alta limba decât româna vor fi  însoțite de traducerea autorizata în limba româna. Toate documentele
solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SICAP, in sectiunea dedicata, semnate cu
semnatura  electronica  extinsa  bazata  pe  un certificat  calificat,  conform Legii  nr.  455/2001,  republicata,  privind semnatura
electronica.
 B. Ofertantul/ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. art. 58-
63 din Legea 98/2016.
Se va completa o declarație pe propria răspundere conforn art. 60 din Legea 98/2016 care se va prezenta de către toți participanții
odată cu depunerea DUAE. In conformitate cu art. 63 din Legea 98/2016, persoanele cu funcție de decizie in cadrul contractante în
cee ace privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele: Luminița Popescu – Secretar de stat;
Mihail  Adrian Oprescu – Secretar  general;   Monaliza Elena Cîrstea –  Director  Direcția    Prevenirea și  Combaterea Violenței
Domestice; Gianina Valentina Cristina Dimitrescu – Director Direcția Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Egalitate de
Șanse; Rely Nedelcu – Șef Serviciu Economic Resurse Umane și Achiziții, Andreea Angela Pascu – Șef serviciu Strategii, Politici,
Programe și Monitorizare pentru Egalitate de Șanse; Maria Ulican – Șef serviciu Direcția   Prevenirea și Combaterea Violenței
Domestice; Mihaela Ionița – Consilier superior -  control financiar preventiv.
Comisia de evaluare:
Carmen-Georgeta Niculescu – Președinte cu drept de vot; Mariana Drapac – Membru; Daniela-Tatiana Parvu – Membru; Florentina
Martinescu – Membru; Luiza Sultana – Membru; George Dumitrescu -Președinte supleant; Călin-Alexandru Stanciu – membru de
rezerva; Gabriela-Corina Dubovoi – membru de rezerva.
Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări si/sau completari referitoare la această declaratie oricând pe
parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în Lista de mai sus.
Ofertantul, terții susținători, subcontractanții, care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din
țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a
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constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție
publică.
Aceste documente sunt:
Pentru persoanele juridice române:
- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel
puțin informațiile legate de:  structura acționarilor și  a reprezentanților legali,  obiectul  de activitate,  modul de organizare și
funcționare al operatorului economic, împrejurarea dacă societatea se află în stare de dizolvare, lichidare sau insolvență.
Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la momentul prezentării.
Pentru persoanele juridice străine:
- Documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în
condițiile legii din țara de rezidență, din care să rezulte că operatorul economic este adecvat constituit, că nu se află în niciuna din
situațiile de anulare a constituirii și că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract în
corelare cu cerințele mai sus menționate și reglementările aplicabile în țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit.
Documentele se vor prezenta insoțite de traducerea autorizată in limba română.
Pentru persoanele fizice române/străine:
- Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană fizică autorizată, în conformitate cu legislația din
țara de rezidență a operatorului economic.
Se va  completa DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, în mod corespunzător de către fiecare
entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a
îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita
ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative prin care confirmă
îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie
să fie autorizat să desfășoare activitățile aferente contractului de achiziție publică, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul
persoanelor  fizice  autorizate  se  va  prezenta  autorizația  de funcționare sau alte  documente echivalente  din  care  să  rezulte
competența acestora de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract. În cazul participării la procedură cu ofertă
comună și/sau în situația în care ofertantul intenționează să subcontracteze părți din contract, cerințele aferente acestui criteriu de
calificare pot fi îndeplinite în condițiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016.

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

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 1
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat servicii similare
cu cele care fac obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, în cadrul unuia sau a maximum 3 (trei) contracte (duse la bun sfârțit)
a căror valoare cumulată a fost de cel puțin :  1.000.000 lei fără TVA.
Contractele  prezentate ca experiență similară trebuie săfie de complexitate similară cu cea aferentă contractului ce urmează să fie
atribuit.
Acestea  trebuie  să  fi  înglobat  cel  puțin  următoarele  tipuri  de  operațiuni  principale  care  carcaterizează  scopul  principal  al
contractului, după cum urmează: servicii de promovare și impementare campanii, servicii de tipărire şi de livrare  materiale, servicii
organizare de seminarii, dezbateri și evenimente.
Ultimii 3 ani solicitați în vederea demonstrării experienței similare se vor calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor.
În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limita stabilit
pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp
aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului
de experiență similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor și stabilirea
astfel a unei noi date nu pot conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca experiența lui similară este situată în
afara perioadei de 3 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atâta timp cât acesta, la data inițial stabilită în
anunțul de participare, indeplinea cerinta astfel cum a fost aceasta solicitata. In situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a
inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei
efective de activitate. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, eventuala conversie leu-alta valuta se face prin
raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Naționala a României. Cursul leu/altă valută ce va fi luat în calcul pentru anul în
curs este cursul stabilit de BNR la data publicării anunțului de participare pentru prezenta procedura. - Pentru îndeplinirea cerinței
privind experiența similară, ofertantul va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat în conformitate cu prevederile art. 193
alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data
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contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numarul documentului de recepție pentru dovedirea
faptului că serviciile au fost duse la bun sfârșit în cadrul perioadei de 3 ani ( prin sintagma servicii duse la bun sfârșit se ințelege: a)
servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/ activităților ce reprezintă experiența similară să permită elaborarea
unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii recepționate la sfarșitul prestării), precum și
ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.
Pentru îndeplinirea acestei cerințe ofertantul poate beneficia de susținerea prin angajament ferm de către o alta persoană conform
art. 182 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 48 din HGnr. 395/2016.
Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în  ceea ce privește îndeplinirea cerinței privind experiența
similară. În acest caz, odata cu angajamentul de susținere, ofertantul/candidatul are obligația să prezinte documente transmise
acestuia de catre terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători
va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe Ia respectivul angajament. -
art. 182 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
 
Precizări:
 Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
 Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente :
- angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de
subcontractare și/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea
de  clarificări  pentru  eventualele  inadvertențe  de  formă  ale  informațiilor  cuprinse  în  secțiunile  DUAE,  atat  ale
ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/ terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea
corespunzătoare a procedurii de atribuire.
 
Documentele justificative (copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, recomandări, procese verbale de
recepție, certificate constatatoare, certificate de predare primire, etc. sau orice alte documente relevante în susținerea cerinței), care
probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de
către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Autoritatea contractantă are
dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experiență, pentru
confirmarea celor prezentate de ofertant.
2.) Loturile: 3
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat servicii similare
cu cele care fac obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, în cadrul unuia sau a maximum 3 (trei) contracte (duse la bun sfârțit)
a căror valoare cumulată a fost de cel puțin : 74.000 lei fară TVA.
Contractele  prezentate ca experiență similară trebuie săfie de complexitate similară cu cea aferentă contractului ce urmează să fie
atribuit.
Acestea trebuie să fi înglobat cel puțin  tipurile de operațiuni principale care carcaterizează scopul principal al contractului, respectiv:
servicii de sondare a opiniei publice.
Ultimii 3 ani solicitați în vederea demonstrării experienței similare se vor calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor.
În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limita stabilit
pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp
aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului
de experiență similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor și stabilirea
astfel a unei noi date nu pot conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca experiența lui similară este situată în
afara perioadei de 3 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atâta timp cât acesta, la data inițial stabilită în
anunțul de participare, indeplinea cerinta astfel cum a fost aceasta solicitata. In situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a
inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei
efective de activitate. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, eventuala conversie leu-alta valuta se face prin
raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Naționala a României. Cursul leu/altă valută ce va fi luat în calcul pentru anul în
curs este cursul stabilit de BNR la data publicării anunțului de participare pentru prezenta procedura. - Pentru îndeplinirea cerinței
privind experiența similară, ofertantul va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat în conformitate cu prevederile art. 193
alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data
contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numarul documentului de recepție pentru dovedirea
faptului că serviciile au fost duse la bun sfârșit în cadrul perioadei de 3 ani ( prin sintagma servicii duse la bun sfârșit se ințelege: a)
servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/ activităților ce reprezintă experiența similară să permită elaborarea
unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii recepționate la sfarșitul prestării), precum și
ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.
Pentru îndeplinirea acestei cerințe ofertantul poate beneficia de susținerea prin angajament ferm de către o alta persoană conform
art. 182 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 48 din HGnr. 395/2016.
Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în  ceea ce privește îndeplinirea cerinței privind experiența
similară. În acest caz, odata cu angajamentul de susținere, ofertantul/candidatul are obligația să prezinte documente transmise
acestuia de catre terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1028452/16.02.2021] Pagina 10
Generat la: 17.02.2021 12:52



va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe Ia respectivul angajament. -
art. 182 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Precizări:
 Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente :
- angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de
subcontractare și/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea
de  clarificări  pentru  eventualele  inadvertențe  de  formă  ale  informațiilor  cuprinse  în  secțiunile  DUAE,  atat  ale
ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/ terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea
corespunzătoare a procedurii de atribuire.
 
Documentele justificative (copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, recomandări, procese verbale de
recepție, certificate constatatoare, certificate de predare primire, etc. sau orice alte documente relevante în susținerea cerinței), care
probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de
către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Autoritatea contractantă are
dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experiență, pentru
confirmarea celor prezentate de ofertant.
3.) Loturile: 2
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat servicii similare
cu cele care fac obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, în cadrul unuia sau a maximum 3 (trei) contracte (duse la bun sfârțit)
a căror valoare cumulată a fost de cel puțin : 1.300.000 lei fără TVA.
Contractele  prezentate ca experiență similară trebuie săfie de complexitate similară cu cea aferentă contractului ce urmează să fie
atribuit. Acestea trebuie să fi înglobat cel puțin următoarele tipuri de operațiuni principale care carcaterizează scopul principal al
contractului, după cum urmează: Servicii de promovare și impementare campanii, servicii de tipărire şi de livrare  materiale, servicii
organizare de seminarii, dezbateri și evenimente.
Ultimii 3 ani solicitați în vederea demonstrării experienței similare se vor calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor.
În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limita stabilit
pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp
aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului
de experiență similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor și stabilirea
astfel a unei noi date nu pot conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca experiența lui similară este situată în
afara perioadei de 3 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atâta timp cât acesta, la data inițial stabilită în
anunțul de participare, indeplinea cerinta astfel cum a fost aceasta solicitata. In situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a
inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei
efective de activitate. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, eventuala conversie leu-alta valuta se face prin
raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Naționala a României. Cursul leu/altă valută ce va fi luat în calcul pentru anul în
curs este cursul stabilit de BNR la data publicării anunțului de participare pentru prezenta procedura. - Pentru îndeplinirea cerinței
privind experiența similară, ofertantul va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat în conformitate cu prevederile art. 193
alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data
contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numarul documentului de recepție pentru dovedirea
faptului că serviciile au fost duse la bun sfârșit în cadrul perioadei de 3 ani ( prin sintagma servicii duse la bun sfârșit se ințelege: a)
servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/ activităților ce reprezintă experiența similară să permită elaborarea
unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii recepționate la sfarșitul prestării), precum și
ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.
Pentru îndeplinirea acestei cerințe ofertantul poate beneficia de susținerea prin angajament ferm de către o alta persoană conform
art. 182 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 48 din HGnr. 395/2016.
Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în  ceea ce privește îndeplinirea cerinței privind experiența
similară. În acest caz, odata cu angajamentul de susținere, ofertantul/candidatul are obligația să prezinte documente transmise
acestuia de catre terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători
va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe Ia respectivul angajament. -
art. 182 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Precizări:
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
 Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente :
- angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de
subcontractare și/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea
de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atat ale
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Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) 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: 25.03.2021 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
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IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 25.06.2021
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2021; 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
              Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata per de valab stab de catre AC si asumata de
ofertant. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta câstigatoare fiind cea de pe
primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj maxim total rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate
pret.
Pe parcursul procesului de evaluare, AC poate solicita clarif cu privire la doc primite de la ofertanti, fiind incidente disp alin (1) art. 136 din
HG 395/2016. Solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. la
Sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în
SEAP la Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, avand în vedere termenele de raspuns ale AC
prev la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru clarificarile transmise după expirarea termenului prevazut la sectiunea I.3) din prezenta si
care fac imposibilă transmiterea răspunsului în termen, autoritatea contractantă va răspunde numai în conditiile prevăzute de art. 153 din
Legea nr. 98/2016. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări în legătura cu documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa
se înregistreze în SEAP (www.e-licitatie.ro) conform prevederilor art. 5 din H.G. nr. 395/2016. Orice comunicare, solicitare, informare, si
altele asemenea vor fi transmise in scris prin SEAP.

 
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 prevederilor Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale și  a contractelor de concesiune de lucrări  și  concesiune de servicii,  precum  și  pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2021
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