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Inapoi
Detaliu anunt
Stare anunt: Publicat
Data transmiterii in SEAP: 12.01.2018 11:22
Data acceptarii ANRMAP: 15.01.2018 09:09
Observatii ANRMAP: se va transmite o erata si pentru eliminarea precizarii ,,În cazul în care sustinerea tertului/tertilor
vizeaza resurse netransferabile, angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în
situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului" - avand in vedere ca art. 182 alin. 5 din
Legea 98/2017 a fost abrogat prin OUG 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative
cu impact în domeniul achizitiilor publice;
Data publicarii in SEAP: 15.01.2018 09:09
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

NUME, ADRESA SI PERSOANA DE CONTACT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod
postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: Ioana Silvia Barbulescu , Tel. +40 212643310 , Email:
achizitiipublicebuget@andnet.ro, horia.nicolae@andnet.ro , Fax: +40 212643417 , Adresa internet
(URL): www.cnadnr.ro
I.2)

TIP DE ORGANISM DE ACHIZITIE
Autoritate contractanta (in cazul unui contract care se afla sub incidenta Directivei CE 2004/18)

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)

DESCRIERE

II.1.1)

Denumirea atribuita contractului de catre autoritatea/entitatea contractanta (astfel cum s-a stabilit in anuntul
original)
Acord-cadru având ca obiect lucrari de reparatii si înlocuire parapet pietonal metalic (mâna curenta) la podurile,
pasajele si viaductele de pe raza D.R.D.P. Timisoara, pentru o perioada de 4 ani

II.1.2) Descriere succinta al contractului sau al achizitiei (achizitiilor) (astfel cum s-a stabilit in anuntul original)
Acord-cadru având ca obiect lucrari de repara?ii ?i înlocuire parapet pietonal metalic (mâna curenta) la podurile,
pasajele ?i viaductele de pe raza D.R.D.P. Timi?oara, pentru o perioada de 4 ani
II.1.3) Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) (astfel cum s-a stabilit in anuntul original)
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SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)

TIP DE PROCEDURA

IV.1.1) IV.1.1) Tip de procedura (astfel cum s-a stabilit in anuntul original)
IV.2)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.2.1) Numar de referinta atribuit dosarului de catre autoritatea/entitatea contractanta (astfel cum s-a stabilit in
anuntul original, daca este cazul)
IV.2.2) Referinta pentru anunturile trimise electronic pentru

Anunt original trimis
via:
IV.2.3) Anunt la care face referire acesta publicatie

IV.2.4) Data expedierii anuntului original:
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

PREZENTUL ANUNT IMPLICA
Corectare
Informatii suplimentare

VI.2)

INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCEDURA INCOMPLETA DE ATRIBUIRE

VI.3)

INFORMATII CARE URMEAZA SA FIE CORECTATE SAU ADAUGATE

VI.3.1)

• Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

VI.3.2)

• In anuntul original
• In documentele de licitatie corespunzatoare

VI.3.3)

Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original

Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: In loc de:
A se citi:
Sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau Tert sustinator
Art. 182 - Legea nr. 98/2016 privind
profesionala - Cerinta nr. 1 „Experienta similara” Art. 182 - Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice: (1) Operatorul
- Tert sustinator
economic are dreptul, daca este
achizitiile publice: (1) Operatorul
cazul si în legatura cu un anumit
economic are dreptul, daca este
contract de achizitie publica/acordcazul si în legatura cu un anumit
contract de achizitie publica/acord- cadru, sa invoce sustinerea
unui/unor tert/terti în ceea ce
cadru, sa invoce sustinerea
priveste îndeplinirea criteriilor
unui/unor tert/terti în ceea ce
referitoare la situatia privind
priveste îndeplinirea criteriilor
capacitatea tehnica si profesionala,
referitoare la situatia privind
capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice
indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic
existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.
si tertul/tertii respectiv/respectivi.
(3) În cazul în care operatorul
economic îsi demonstreaza
(3) În cazul în care operatorul
capacitatea tehnica si/sau
economic îsi demonstreaza
profesionala invocând si sustinerea
capacitatea tehnica si/sau
profesionala invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu
prevederile alin. (1), de catre unul
acordata, în conformitate cu
prevederile alin. (1), de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul
sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi
economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat
toate masurile necesare pentru a
autoritatii contractante ca a luat
toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la
resursele necesare, prezentând un
avea acces în orice moment la
resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din
partea tertului/tertilor.
angajament în acest sens din
partea tertului/tertilor.
(4) Odata cu angajamentul de
sustinere, ofertantul/candidatul are
(4) Odata cu angajamentul de
sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente
transmise acestuia de catre
obligatia sa prezinte documente
tertul/tertii sustinator/sustinatori, din
transmise acestuia de catre
tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin
care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura
care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament
îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se
vor constitui anexe la respectivul
de sustinere, documente care se
angajament.
vor constitui anexe la respectivul
angajament.
(5) În cazul în care sustinerea
tertului/tertilor vizeaza resurse
(5) În cazul în care sustinerea
netransferabile, angajamentul
tertului/tertilor vizeaza resurse

netransferabile, angajamentul
asigura autoritatii contractante
asigura autoritatii contractante
îndeplinirea obligatiilor asumate
îndeplinirea obligatiilor asumate
prin acesta, în situatia în care
prin acesta, în situatia în care
contractantul întâmpina dificultati pe
contractantul întâmpina dificultati parcursul derularii contractului.
pe parcursul derularii contractului. Tertii sustinatori vor completa
Tertii sustinatori vor completa
DUAE cu informatiile aferente
DUAE cu informatiile aferente
situatiei lor.
situatiei lor.
Operatorul economic va depune
Operatorul economic va depune
odata cu oferta si DUAE si
odata cu oferta si DUAE si
Formularul nr. 5, precum si Anexa Formularul nr. 5, precum si Anexa
nr. 1 - „Angajament ferm privind
nr. 1 - „Angajament ferm privind
sustinerea tehnica si profesionala a sustinerea tehnica si profesionala a
ofertantului”.
ofertantului”.
Documentele justificative, care
Documentele justificative, care
probeaza îndeplinirea celor
probeaza îndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la
urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, solicitarea autoritatii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe doar de catre ofertantul clasat pe
primul loc (care beneficiaza de
primul loc (care beneficiaza de
sustinere din partea unui tert) în
sustinere din partea unui tert) în
urma aplicarii criteriului de atribuire. urma aplicarii criteriului de atribuire.
Nota: Conform prevederilor art. 113
alin. (12) din Legea nr. 98/2016
privind achizi?iile publice, în cazul
aplicarii procedurii simplificate,
operatorul economic poate sa
invoce sustinerea unui/unor tert/terti
pentru maxim 50% din cerinta
stabilita în conformitate cu art. 113
alin (11), respectiv experienta
similara.
VI.3.4)

Date care urmeaza sa fie corectate in anuntul original

Locul datelor ce urmeaza sa fie modificate: In loc de:

A se citi:

VI.3.5)

Adrese si puncte de contact care urmeaza sa fie corectate
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: Adresa:

VI.3.6)

Textul care urmeaza sa fie adaugat in anuntul original
Locul textului ce urmeaza sa fie adaugat:
Textul ce urmeaza sa fie adaugat:
Sectiunea II.1.5) Obiectul contractului
Termenul limita pâna la care autoritatea contractanta va raspunde în
mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor
suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire este data de
15.02.2018 (10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea
ofertelor). Termenul limita pâna la care operatorii economici pot solicita
clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de
atribuire este data de 13.02.2018.
VI.4)

ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE
În Fisa de date - SECTIUNEA I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT, se va citi: Numarul de zile
pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12.

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
12.01.2018 11:22

Inapoi

Vizualizare anunt asociat

Erate pentru anunt asociat

