Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Servicii de amenajare si intretinere a zonelor verzi pe raza
sectorului 6 al Municipiului Bucuresti
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Cod de identificare fiscala: 4364349; Adresa: Strada: Caranda Gheorghe, lt. av., nr. 9; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti;
Cod postal: 061521; Tara: Romania; Persoana de contact: OVIDIU PAPURICA; Telefon: +40 214101681; Fax: +40 213141826; E-mail:
adpdu6@gmail.com; Adresa internet: (URL) https://adps6.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://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114137
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
Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Servicii de amenajare si intretinere a zonelor verzi pe raza sectorului 6 al Municipiului Bucuresti
Numar referinta: 4364349/2021/19

II.1.2) Cod CPV principal
77310000-6 Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)

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

II.1.4) Descrierea succinta
Prestarea de servicii de amenajare si intretinere a zonelor verzi pe raza sectorului 6. Orice operator economic interesat are
dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita,
respectiv 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare
au fost adresate de catre operatorii economici in termenul prevazut, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis in a 11-a zi
inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Intervalul intre : 78244275,64 si 195610689,07; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)
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II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 6

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 Servicii de amenajare si intretinere a zonelor verzi in cartierele Drumul Taberei si Ghencea

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 77310000-6 Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Pe raza sectorului 6 al Municipiului BucurestiPe raza sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de amenajare si intretinere a zonelor verzi. Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, precum si cantitatile minime si
maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in anexa 1 la caietul de sarcini

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Termenul de garanţie acordat spatiilor verzi amenajate
Descriere: Termenul de garanţie acordat spatiilor verzi amenajate. Reprezintă numărul de luni declarat de către ofertant, calculat de
la data procesului verbal de recepție la finalizarea serviciilor și până la data procesului verbal de recepție finală la expirarea garanției,
perioadă în care acesta se angajează faţă de autoritatea contractantă, fără a solicita costuri suplimentare, să remedieze acele servicii
prestate necorespunzator sau care au avut un comportament necorespunzător în exploatare. Termenul minim de garanţie acceptat
de autoritatea contractantă pentru serviciile de amenajare a spatiilor verzi este de 12 luni, iar termenul maxim de garanție este de 24
de luni.
Pondere: 6%
Algoritm de calcul: Pentru o garanție a lucrărilor de 12 luni se acordă 0 puncte
Pentru o garanție a lucrărilor intre 13 luni si 17 luni se acordă 1,5 punct
Pentru o garanție a lucrărilor de 18 luni se acordă 3 puncte
Pentru o garanție a lucrărilor intre 19 luni si 23 luni se acordă 4,5 puncte
Pentru o garanție a lucrărilor de 24 luni se acordă 6 puncte
Notă:
Termenul de garanţie va fi prezentat de către ofertanţi în număr întreg de luni. Nu se acceptă prezentarea termenului de garanţie în
alte unităţi de masură a timpului (secunde, minute, ore, zile, an, etc).
Ofertele care prevăd un termen de garanţie mai mic de 12 luni, care nu este exprimat în luni sau care nu este format dintr-un număr
întreg de luni, vor fi respinse ca neconforme, iar pentru termenele de garanție mai mari de 24 de luni nu se acordă puncte
suplimentare.
Denumire factor evaluare: Experienta profesională a persoanei nominalizate ca inginer horticultor in calitate de coordonator de
servicii
Descriere: Reprezinta numarul de proiecte în care respectivul inginer horticultor a îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care
urmează să le îndeplinească în viitorul acord cadru.
Pondere: 4%
Algoritm de calcul: a) pentru o experienţa constând în implicarea în 1 proiect a persoanei propuse se acordă 0 puncte;
b) pentru o experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 puncte;
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c) pentru o experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 3 puncte;
d) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 4 puncte.
Pentru fiecare proiect declarat se va atasa o recomandare sau orice alt document echivalent, emis sau contrasemnat de benefciar
sau de prestatorul principal. Recomandarea/documentul echivalent prezentat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Sa fie emis sau contrasemnat de beneficiar sau de prestatorul principal;
2. Din acesta sa reiasa numele persoanei nominalizate si specializarea pe care o detine
3. Din acesta sa reiasa tipurile de activitati indeplinite de persoana nominalizata, astfel incat sa se faca dovada ca aceasta a
îndeplinit in cadrul proiectelor mentionate, acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Prin sintagma «acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract» se intelege prestarea in baza
pregatirii de inginer horticultor a unor servicii pentru amenajarea si/sau intretinerea zonelor/spatiilor verzi.
Nota: Nu este suficienta mentionarea in recomandarile/documentele similare prezentate a functiei detinute de persoana
nominalizata in cadrul poriectelor in care a fost implicata. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor se vor respecta cerintele de
mai sus, mentionandu-se in documentul prezentat si tipurile de activitati prestate, astfel incat sa se arate ca acestea au presupus
servicii pentru amenajarea si/sau intretinerea zonelor/spatiilor verzi in baza pregatirii de inginer horticultor.

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 13256199,84 si 33140499,60; 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.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care ar putea fi incheiat in baza acordului cadru: 2651239,97 lei fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare contract care ar putea fi incheiat in baza acordului cadru: 6628099,92 lei fara TVA

II.2.1) Titlu
2 Servicii de amenajare si intretinere a zonelor verzi in cartierul Militari

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 77310000-6 Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
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Locul principal de executare:
Pe raza sectorului 6 al Municipiului BucurestiPe raza sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de amenajare si intretinere a zonelor verzi. Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, precum si cantitatile minime si
maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in anexa 2 la caietul de sarcini

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Termenul de garanţie acordat spatiilor verzi amenajate
Descriere: Termenul de garanţie acordat spatiilor verzi amenajate. Reprezintă numărul de luni declarat de către ofertant, calculat de
la data procesului verbal de recepție la finalizarea serviciilor și până la data procesului verbal de recepție finală la expirarea garanției,
perioadă în care acesta se angajează faţă de autoritatea contractantă, fără a solicita costuri suplimentare, să remedieze acele servicii
prestate necorespunzator sau care au avut un comportament necorespunzător în exploatare. Termenul minim de garanţie acceptat
de autoritatea contractantă pentru serviciile de amenajare a spatiilor verzi este de 12 luni, iar termenul maxim de garanție este de 24
de luni.
Pondere: 6%
Algoritm de calcul: Pentru o garanție a lucrărilor de 12 luni se acordă 0 puncte
Pentru o garanție a lucrărilor intre 13 luni si 17 luni se acordă 1,5 punct
Pentru o garanție a lucrărilor de 18 luni se acordă 3 puncte
Pentru o garanție a lucrărilor intre 19 luni si 23 luni se acordă 4,5 puncte
Pentru o garanție a lucrărilor de 24 luni se acordă 6 puncte
Notă:
Termenul de garanţie va fi prezentat de către ofertanţi în număr întreg de luni. Nu se acceptă prezentarea termenului de garanţie în
alte unităţi de masură a timpului (secunde, minute, ore, zile, an, etc).
Ofertele care prevăd un termen de garanţie mai mic de 12 luni, care nu este exprimat în luni sau care nu este format dintr-un număr
întreg de luni, vor fi respinse ca neconforme, iar pentru termenele de garanție mai mari de 24 de luni nu se acordă puncte
suplimentare.
Denumire factor evaluare: Experienta profesională a persoanei nominalizate ca inginer horticultor in calitate de coordonator de
servicii
Descriere: Reprezinta numarul de proiecte în care respectivul inginer horticultor a îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care
urmează să le îndeplinească în viitorul acord cadru.
Pondere: 4%
Algoritm de calcul: a) pentru o experienţa constând în implicarea în 1 proiect a persoanei propuse se acordă 0 puncte;
b) pentru o experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 puncte;
c) pentru o experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 3 puncte;
d) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 4 puncte.
Pentru fiecare proiect declarat se va atasa o recomandare sau orice alt document echivalent, emis sau contrasemnat de benefciar
sau de prestatorul principal. Recomandarea/documentul echivalent prezentat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Sa fie emis sau contrasemnat de beneficiar sau de prestatorul principal;
2. Din acesta sa reiasa numele persoanei nominalizate si specializarea pe care o detine
3. Din acesta sa reiasa tipurile de activitati indeplinite de persoana nominalizata, astfel incat sa se faca dovada ca aceasta a
îndeplinit in cadrul proiectelor mentionate, acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Prin sintagma «acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract» se intelege prestarea in baza
pregatirii de inginer horticultor a unor servicii pentru amenajarea si/sau intretinerea zonelor/spatiilor verzi.
Nota: Nu este suficienta mentionarea in recomandarile/documentele similare prezentate a functiei detinute de persoana
nominalizata in cadrul poriectelor in care a fost implicata. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor se vor respecta cerintele de
mai sus, mentionandu-se in documentul prezentat si tipurile de activitati prestate, astfel incat sa se arate ca acestea au presupus
servicii pentru amenajarea si/sau intretinerea zonelor/spatiilor verzi in baza pregatirii de inginer horticultor.
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II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 13272152,16 si 33180380,40; 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.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care ar putea fi incheiat in baza acordului cadru: 2654430,43 lei fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare contract care ar putea fi incheiat in baza acordului cadru: 6636076,08 lei fara TVA

II.2.1) Titlu
3 Servicii de amenajare si intretinere a zonelor verzi in cartierele Crangasi si Giulesti

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 77310000-6 Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Pe raza sectorului 6 al Municipiului BucurestiPe raza sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de amenajare si intretinere a zonelor verzi. Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, precum si cantitatile minime si
maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in anexa 3 la caietul de sarcini

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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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: Termenul de garanţie acordat spatiilor verzi amenajate
Descriere: Termenul de garanţie acordat spatiilor verzi amenajate. Reprezintă numărul de luni declarat de către ofertant, calculat de
la data procesului verbal de recepție la finalizarea serviciilor și până la data procesului verbal de recepție finală la expirarea garanției,
perioadă în care acesta se angajează faţă de autoritatea contractantă, fără a solicita costuri suplimentare, să remedieze acele servicii
prestate necorespunzator sau care au avut un comportament necorespunzător în exploatare. Termenul minim de garanţie acceptat
de autoritatea contractantă pentru serviciile de amenajare a spatiilor verzi este de 12 luni, iar termenul maxim de garanție este de 24
de luni.
Pondere: 6%
Algoritm de calcul: Pentru o garanție a lucrărilor de 12 luni se acordă 0 puncte
Pentru o garanție a lucrărilor intre 13 luni si 17 luni se acordă 1,5 punct
Pentru o garanție a lucrărilor de 18 luni se acordă 3 puncte
Pentru o garanție a lucrărilor intre 19 luni si 23 luni se acordă 4,5 puncte
Pentru o garanție a lucrărilor de 24 luni se acordă 6 puncte
Notă:
Termenul de garanţie va fi prezentat de către ofertanţi în număr întreg de luni. Nu se acceptă prezentarea termenului de garanţie în
alte unităţi de masură a timpului (secunde, minute, ore, zile, an, etc).
Ofertele care prevăd un termen de garanţie mai mic de 12 luni, care nu este exprimat în luni sau care nu este format dintr-un număr
întreg de luni, vor fi respinse ca neconforme, iar pentru termenele de garanție mai mari de 24 de luni nu se acordă puncte
suplimentare.
Denumire factor evaluare: Experienta profesională a persoanei nominalizate ca inginer horticultor in calitate de coordonator de
servicii
Descriere: Reprezinta numarul de proiecte în care respectivul inginer horticultor a îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care
urmează să le îndeplinească în viitorul acord cadru.
Pondere: 4%
Algoritm de calcul: a) pentru o experienţa constând în implicarea în 1 proiect a persoanei propuse se acordă 0 puncte;
b) pentru o experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 puncte;
c) pentru o experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 3 puncte;
d) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 4 puncte.
Pentru fiecare proiect declarat se va atasa o recomandare sau orice alt document echivalent, emis sau contrasemnat de benefciar
sau de prestatorul principal. Recomandarea/documentul echivalent prezentat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Sa fie emis sau contrasemnat de beneficiar sau de prestatorul principal;
2. Din acesta sa reiasa numele persoanei nominalizate si specializarea pe care o detine
3. Din acesta sa reiasa tipurile de activitati indeplinite de persoana nominalizata, astfel incat sa se faca dovada ca aceasta a
îndeplinit in cadrul proiectelor mentionate, acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Prin sintagma «acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract» se intelege prestarea in baza
pregatirii de inginer horticultor a unor servicii pentru amenajarea si/sau intretinerea zonelor/spatiilor verzi.
Nota: Nu este suficienta mentionarea in recomandarile/documentele similare prezentate a functiei detinute de persoana
nominalizata in cadrul poriectelor in care a fost implicata. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor se vor respecta cerintele de
mai sus, mentionandu-se in documentul prezentat si tipurile de activitati prestate, astfel incat sa se arate ca acestea au presupus
servicii pentru amenajarea si/sau intretinerea zonelor/spatiilor verzi in baza pregatirii de inginer horticultor.

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 13268928 si 33172320; 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.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; 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: Anunt publicat: [CN1028686/25.02.2021]
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Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

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

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care ar putea fi incheiat in baza acordului cadru: 2653785,60 lei fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare contract care ar putea fi incheiat in baza acordului cadru: 6634464 lei fara TVA

II.2.1) Titlu
4 Servicii de intretinere a zonelor verzi in cartierele Drumul Taberei si Ghencea

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 77310000-6 Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Pe raza sectorului 6 al Municipiului BucurestiPe raza sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de intretinere a zonelor verzi. Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care
ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in anexa 4 la caietul de sarcini

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 96%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Experienta profesională a persoanei nominalizate ca inginer horticultor in calitate de coordonator de
servicii
Descriere: Reprezinta numarul de proiecte în care respectivul inginer horticultor a îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care
urmează să le îndeplinească în viitorul acord cadru.
Pondere: 4%
Algoritm de calcul: a) pentru o experienţa constând în implicarea în 1 proiect a persoanei propuse se acordă 0 puncte;
b) pentru o experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 puncte;
c) pentru o experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 3 puncte;
d) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 4 puncte.
Pentru fiecare proiect declarat se va atasa o recomandare sau orice alt document echivalent, emis sau contrasemnat de benefciar
sau de prestatorul principal. Recomandarea/documentul echivalent prezentat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Sa fie emis sau contrasemnat de beneficiar sau de prestatorul principal;
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2. Din acesta sa reiasa numele persoanei nominalizate si specializarea pe care o detine
3. Din acesta sa reiasa tipurile de activitati indeplinite de persoana nominalizata, astfel incat sa se faca dovada ca aceasta a
îndeplinit in cadrul proiectelor mentionate, acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Prin sintagma «acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract» se intelege prestarea in baza
pregatirii de inginer horticultor a unor servicii pentru amenajarea si/sau intretinerea zonelor/spatiilor verzi.
Nota: Nu este suficienta mentionarea in recomandarile/documentele similare prezentate a functiei detinute de persoana
nominalizata in cadrul poriectelor in care a fost implicata. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor se vor respecta cerintele de
mai sus, mentionandu-se in documentul prezentat si tipurile de activitati prestate, astfel incat sa se arate ca acestea au presupus
servicii pentru amenajarea si/sau intretinerea zonelor/spatiilor verzi in baza pregatirii de inginer horticultor.

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 16876986,76 si 42192466,89; 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.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care ar putea fi incheiat in baza acordului cadru: 3375397,35 lei fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare contract care ar putea fi incheiat in baza acordului cadru: 8438493,38 lei fara TVA

II.2.1) Titlu
5 Servicii de intretinere a zonelor verzi in cartierul Militari

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 77310000-6 Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Pe raza sectorului 6 al Municipiului BucurestiPe raza sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
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(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de intretinere a zonelor verzi. Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care
ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in anexa 5 la caietul de sarcini

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 96%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Experienta profesională a persoanei nominalizate ca inginer horticultor in calitate de coordonator de
servicii
Descriere: Reprezinta numarul de proiecte în care respectivul inginer horticultor a îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care
urmează să le îndeplinească în viitorul acord cadru.
Pondere: 4%
Algoritm de calcul: a) pentru o experienţa constând în implicarea în 1 proiect a persoanei propuse se acordă 0 puncte;
b) pentru o experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 puncte;
c) pentru o experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 3 puncte;
d) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 4 puncte.
Pentru fiecare proiect declarat se va atasa o recomandare sau orice alt document echivalent, emis sau contrasemnat de benefciar
sau de prestatorul principal. Recomandarea/documentul echivalent prezentat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Sa fie emis sau contrasemnat de beneficiar sau de prestatorul principal;
2. Din acesta sa reiasa numele persoanei nominalizate si specializarea pe care o detine
3. Din acesta sa reiasa tipurile de activitati indeplinite de persoana nominalizata, astfel incat sa se faca dovada ca aceasta a
îndeplinit in cadrul proiectelor mentionate, acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Prin sintagma «acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract» se intelege prestarea in baza
pregatirii de inginer horticultor a unor servicii pentru amenajarea si/sau intretinerea zonelor/spatiilor verzi.
Nota: Nu este suficienta mentionarea in recomandarile/documentele similare prezentate a functiei detinute de persoana
nominalizata in cadrul poriectelor in care a fost implicata. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor se vor respecta cerintele de
mai sus, mentionandu-se in documentul prezentat si tipurile de activitati prestate, astfel incat sa se arate ca acestea au presupus
servicii pentru amenajarea si/sau intretinerea zonelor/spatiilor verzi in baza pregatirii de inginer horticultor.

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 11982497,80 si 29956244,49; 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.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; 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
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Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care ar putea fi incheiat in baza acordului cadru: 2396499,56 lei fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare contract care ar putea fi incheiat in baza acordului cadru: 5991248,90 lei fara TVA

II.2.1) Titlu
6 Servicii de intretinere a zonelor verzi in cartierele Crangasi si Giulesti

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 77310000-6 Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Pe raza sectorului 6 al Municipiului BucurestiPe raza sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de intretinere a zonelor verzi. Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care
ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in anexa 6 la caietul de sarcini

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 96%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Experienta profesională a persoanei nominalizate ca inginer horticultor in calitate de coordonator de
servicii
Descriere: Reprezinta numarul de proiecte în care respectivul inginer horticultor a îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care
urmează să le îndeplinească în viitorul acord cadru.
Pondere: 4%
Algoritm de calcul: a) pentru o experienţa constând în implicarea în 1 proiect a persoanei propuse se acordă 0 puncte;
b) pentru o experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 puncte;
c) pentru o experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 3 puncte;
d) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 4 puncte.
Pentru fiecare proiect declarat se va atasa o recomandare sau orice alt document echivalent, emis sau contrasemnat de benefciar
sau de prestatorul principal. Recomandarea/documentul echivalent prezentat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Sa fie emis sau contrasemnat de beneficiar sau de prestatorul principal;
2. Din acesta sa reiasa numele persoanei nominalizate si specializarea pe care o detine
3. Din acesta sa reiasa tipurile de activitati indeplinite de persoana nominalizata, astfel incat sa se faca dovada ca aceasta a
îndeplinit in cadrul proiectelor mentionate, acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Prin sintagma «acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract» se intelege prestarea in baza
pregatirii de inginer horticultor a unor servicii pentru amenajarea si/sau intretinerea zonelor/spatiilor verzi.
Nota: Nu este suficienta mentionarea in recomandarile/documentele similare prezentate a functiei detinute de persoana
nominalizata in cadrul poriectelor in care a fost implicata. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor se vor respecta cerintele de
mai sus, mentionandu-se in documentul prezentat si tipurile de activitati prestate, astfel incat sa se arate ca acestea au presupus
servicii pentru amenajarea si/sau intretinerea zonelor/spatiilor verzi in baza pregatirii de inginer horticultor.
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II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 9587511,08 si 23968777,69; 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.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care ar putea fi incheiat in baza acordului cadru: 1917502,22 lei fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare contract care ar putea fi incheiat in baza acordului cadru: 4793755,54 lei fara TVA

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
- Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute de art.164, art.165 si art.167 din
Legea nr.98/2016
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE) in
SICAP, conform art.193, alin.(1) din Legea nr.98/2016, sub sanctiunea prevederilor art.137 alin.(2) lit.b) din H.G. nr.395/2016;
Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economic: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul
asocierilor), subcontractanti propusi, sustinatori (in cazul in care ofertantii fac uz de prevederile art.113, alin.(12) si art.182 din Legea
nr.98/2016).
Dupa stabilirea clasamentului provizoriu, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri au obligatia
sa prezinte documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti asociati, subcontractanti propusi si terti sustinatori (daca
este cazul).
Documentele justificative care se vor solicita ofertantilor clasati pe primele 3 (trei) locuri in clasamentul provizoriu, sunt:
1. Cazierul judiciar al operatorului economic;
2. Cazierele judiciare ale membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator
economic, precum si al celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul
ONRC/actul constitutiv;
3. Cazierul fiscal al operatorului economic;
4. Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF privind achitarea catre bugetul consolidat al statului a obligatiilor de plata, din care
sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în
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care candidatul/ofertantul este rezident). Certificatul de atestare fiscala trebuie sa reflecte cuantumul datoriilor restante la sfarsitul
lunii anterioare lunii in care a fost eliberat certificatul de atestare fiscala.
5. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de autoritatile locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante
la momentul prezentarii (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care candidatul/ofertantul este rezident). Se
vor depune certificate fiscale privind impozitele si taxele locale pentru sediul social, precum si pentru toate punctele de lucru si
sediile secundare.
6. Alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este
stabilit.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor
prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167, se accepta 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.
Încadrarea în situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de
achizitie publica. Cazierele judiciare si fiscale, certificatele de atestare fiscala si certificatele fiscale, se depun în copie lizibila cu
mentiunea "conform cu originalul", cu semnatura si stampila ofertantului.
Persoanele juridice straine vor prezenta documentele în copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", cu semnatura si
stampila ofertantului, la care se va anexa traducerea autorizata.
Ofertanții își pot demonstra neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 prin depunerea de documente din care să rezulte că
beneficiază de derogarile prevazute la art.166, alin.(2), art.167, alin.(2) si art.171 din Legea nr.98/2016.
Ofertanții își pot demonstra neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.167 din Legea nr.98/2016 prin depunerea de informații și/sau
documente relevante prin care face dovada că se încadrează în situațiile derogatorii prevazute la art.167, alin.(2) și art.171 din același
act normativ.
Documentele enumerate mai sus trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
- Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute de art.59 si art.60 (evitarea
conflictului de interese) din Legea nr.98/2016.
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE) in
SICAP, conform art.193, alin.(1) din Legea nr.98/2016, sub sanctiunea prevederilor art.137 alin.(2) lit. b) din H.G. nr.395/2016. La
acesta se va atasa o declaratie conform art.60 din Legea nr.98/2016 (Formular nr.1).
Nota: DUAE si Formularul nr.1 trebuie completate si depuse de urmatoarele categorii de operatori economic: ofertanti, ofertanti
asociati (in cazul asocierilor), subcontractanti propusi, sustinatori (in cazul in care ofertantii fac uz de prevederile art.113, alin.(12) si
art.182 din Legea nr.98/2016).
Persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, în organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
achizitie publica, sunt: Ioan Ovidiu Maxim - Director General, Cristian Tudor – Director General Adjunct, Steriana Sertu – Contabil
Sef, Ovidiu Constantin Papurica – Sef Serviciu Administrativ si Achizitii Publice, Liliana Costea – Inspector de specialitate
Compartiment Achizitii Publice, Marioara Alexandru - Inspector de specialitate Compartiment Achizitii Publice, Claudia Mariana
Amaranducai – Consilier juridic, Ion Laurentiu Iordan - Sef Sectie Spatii Verzi, Gheorghita Vasile – Sef Serviciu Intretinere Spatii Verzi,
Daniel Breaban - Sef Birou Tehnic, Angela Maria Cora Banisor – Inspector de specialitate.
- Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in tara de rezidenta, ca este legal constituit, ca nu se afla în nici una dintre
situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul
acordurilor cadru.
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE) in
SICAP, conform art.193, alin.(1) din Legea nr.98/2016, sub sanctiunea prevederilor art.137 alin.(2) lit. b) din H.G. nr.395/2016;
Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul
asocierilor), subcontractanti propusi (pentru partea din contract pe care o vor indeplini), sustinatori (in cazul in care ofertantii fac uz
de prevederile art.182 din Legea nr.98/2016).
Dupa stabilirea clasamentului provizoriu, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri au obligatia
sa prezinte documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti asociati, subcontractanti propusi si terti sustinatori (daca
este cazul).
Documentele justificative care se vor solicita ofertantilor clasati pe primele 3 (trei) locuri in clasamentul provizoriu, sunt:
1. Pentru persoane juridice/fizice române: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte
ca ofertantul detine obiectul de activitate necesar desfasurarii activitatilor pentru care a depus oferta. Informatiile cuprinse în
certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia. Obiectul acordurilor cadru trebuie sa aiba
corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Documentele se vor depune in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" cu semnatura si
stampila ofertantului.
2. Pentru persoanele juridice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care
ofertantul/candidatul este rezident, traduse în limba româna – traducere autorizata, precum si certificat de rezidenta fiscala (evitarea
dublei impuneri) valabil pentru anul 2021 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu pâna la data
semnarii acordului cadru.
Documentele enumerate mai sus trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
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III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Loturile: 1,2,3,4,5,6
Specificati cifra de afaceri medie anuala
Ofertantii trebuie sa aiba o medie a cifrelor de afaceri pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) de minim:
- pentru lotul 1 - minim 5.500.000 lei fara TVA
- pentru lotul 2 - minim 5.500.000 lei fara TVA
- pentru lotul 3 - minim 5.500.000 lei fara TVA
- pentru lotul 4 - minim 5.500.000 lei fara TVA
- pentru lotul 5 - minim 5.500.000 lei fara TVA
- pentru lotul 6 - minim 4.700.000 lei fara TVA - Se va completa in SICAP Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform
art.193, alin.(1) din Legea nr.98/2016, sub sanctiunea prevederilor art.137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr.395/2016.
Nota: DUAE trebuie completat de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor),
sustinatorii (in cazul in care ofertantii fac uz de prevederile art.182 din Legea nr.98/2016). In cazul in care ofertantul beneficiaza de
sustinere din partea unui tert, acesta va prezenta:
a) angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in
SICAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
b) documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura
indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SICAP impreuna cu angajamentul ferm, cu
DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Dupa stabilirea clasamentului provizoriu aferent fiecarui lot in parte, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantii clasati pe
primele 3 (trei) locuri in clasament, au obligatia sa prezinte documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti asociati si
terti sustinatori (daca este cazul).
Documentele justificative care se vor solicita ofertantilor clasati pe primele 3 (trei) locuri in clasamentul provizoriu aferent fiecarui
lot, sunt: orice documente relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintei de calificare privitor la cifra de afaceri, certificate
,,conform cu originalul” (bilanturi contabile, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati de audit
financiar si contabil, precum si orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economicofinanciara). In cazul operatorilor economici straini, documentele vor fi depuse in copii lizibile certificate ,,conform cu originalul”,
insotite de traducerile autorizate ale acestora.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda decat RON, acestea vor fi convertite in RON. Pentru conversia EURO in RON,
se vor utiliza cursurile medii EURO-RON pentru anii 2018, 2019 si 2020. Pentru alte monede decat EURO, se transforma mai intai in
EURO, utilizandu-se cursurile medii pentru anii 2018, 2019 si 2020 publicate de Banca Centrala Europeana si apoi in RON folosind
cursurile de mai sus. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

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: 1,2,3,4,5,6
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertantii trebuie sa detina experienta similara in domeniul care face obiectul acordurilor cadru, astfel ca trebuie sa faca dovada ca
in ultimii 3 ani, inclusiv pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, acestia au mai prestat servicii similare la nivelul a
minim un contract si maxim 5 contracte, servicii in valoare cumulata de:
- pentru lotul 1 - minim 5.500.000 lei fara TVA
- pentru lotul 2 - minim 5.500.000 lei fara TVA
- pentru lotul 3 - minim 5.500.000 lei fara TVA
- pentru lotul 4 - minim 5.500.000 lei fara TVA
- pentru lotul 5 - minim 5.500.000 lei fara TVA
- pentru lotul 6 - minim 4.700.000 lei fara TVA
Prin servicii similare se va intelege servicii de amenajare si intretinere a spatiilor verzi. - Se va completa Documentul Unic de
Achizitie Publica (DUAE) in SICAP, conform art.193, alin.(1) din Legea nr.98/2016, sub sanctiunea prevederilor art.137 alin.(2) lit. b)
din H.G. nr.395/2016;
Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul
asocierilor), sustinatorii (in cazul in care ofertantii fac uz de prevederile art.182 din Legea nr.98/2016).
Dupa stabilirea clasamentului provizoriu, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri au obligatia
sa prezinte documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti asociati si terti sustinatori (daca este cazul).
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Documentele justificative care se vor solicita ofertantilor clasati pe primele 3 (trei) locuri in clasamentul provizoriu, sunt: contracte
sau certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
In cazul in care contractul/contractele depus/depuse pentru dovedirea experientei similare contine/contin clauze de
confidentialitate care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, ofertantul poate prezenta paginile din contract/contracte care
contin referinte cu privire la partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul/valoarea contractului, precum si
semnaturile/stampila partilor. Copiile respective vor fi certificate “conform cu originalul”, semnate si stampilate de catre ofertant. In
situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare
prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. In situatia in care se decaleaza termenul limita de
depunere a ofertelor, perioada aferentă experientei similare se va extinde corespunzator, cu zilele de decalare. Se vor lua in
considerare doar serviciile certificate ca fiind prestate pana la termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru calculul echivalentei se
va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru anul 2021 se va utiliza cursul
leu/alta valuta comunicat de BNR valabil pentru ziua de 02.02.2021 (1 euro = 4,8728 lei). In cazul asocierilor, cerinta minima privind
experienta similara se demonstreaza prin cumularea valorilor experientei similare declarate de catre fiecare asociat in parte, scop in
care asociatii au obligatia de a depune documente relevante din care sa rezulte indeplinirea cerintei.
2.) Loturile: 1,2,3,4,5,6
Proportia de subcontractare
Ofertantii trebuie sa declare eventualii subcontractanti desemnati si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia,
precum si specializarea acestora. - Se va completa Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE) in SICAP, conform art.193, alin.(1)
din Legea nr.98/2016, sub sanctiunea prevederilor art.137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr.395/2016;
Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul
asocierilor), subcontractantii desemnati. DUAE va fi insotit de acordul de subcontractare. Documentele trebuie sa fie valabile la data
depunerii.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.2) Conditii referitoare la contract
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 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
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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: Da

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 29.03.2021 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

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 29.07.2021
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.03.2021; 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
Procedura de atribuire se desfasoara online, astfel incat corespondenta cu potentialii ofertanti va avea loc prin intermediul
SICAP-ului, la anuntul de participare atasandu-se atat eventualele solicitari de clarificari, cat si raspunsurile ofertantilor. Ofertantii au
obligatia de a completa DUAE distincte pentru fiecare lot in parte. In DUAE, ofertantii vor preciza pentru care lot este completat si depus
acesta. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita prin intermediul SICAP
noi propuneri financiare, iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Aceeasi modalitate de
departajare a ofertantilor va fi utilizata si in cazul in care vor exista oferte clasate pe locul 2 sau locul 3 in clasamentul provizoriu, cu
preturi egale, dar fara a afecta pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti. Acordul cadru va fi perfectat cu ofertantii
situati pe primele 3 locuri in clasamentul final. Achizitorul se obligă ca ori de cate ori doreste sa incheie un contract subsecvent sa invite
promitentul-prestator situat pe primul loc in clasamentul final. In cazul in care promitentul-prestator situat pe primul loc in clasamentul
final comunica ca nu poate semna contractul subsecvent, achizitorul se va adresa promitentului-prestator situat pe locul 2 in clasamentul
final. In cazul in care promitentul-prestator situat pe locul 2 comunica ca nu poate semna contractul subsecvent, achizitorul se va adresa
promitentului-prestator situat pe locul 3 in clasamentul final. Modalitatea de atribuire a contractelor subsecvente este valabila pentru
toate cele 6 (sase) loturi. In cazul in care va fi necesara modificarea acordului cadru/contractului, aceasta se poate face numai in conditiile
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prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016. La calcularea perioadei in care ofertantii trebuie sa-si mentina oferta mentionata la sectiunea
IV.2.6, autoritatea contractanta nu a luat in considerare perioada prevazuta la art,214, alin.(5) din Legea nr.98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare. Astfel, in cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia raportul procedurii in termenul prevazut la
art,214, alin.(3), lit.a) din Legea nr.98/2016, aceasta isi rezerva dreptul de a prelungi termenul de evaluare a ofertelor cu numarul de zile
prevazut la art,214, alin.(5) din Lege si sa solicite ofertantilor prelungirea valabilitatii ofertelor si a garantiilor de participare.

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:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea nr.101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana sector 6 - Compartiment Achizitii Publice
Adresa: Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 061521; Tara: Romania; Telefon: +40 214101681;
Fax: -E-mail: adpdu6@gmail.com; Adresa internet: (URL) https://adps6.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2021
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