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Punere la dispozitie de salariati temporari pentru
realizarea unor misiuni
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
DELGAZ GRID S.A.
Cod de identificare fiscala: RO10976687; Adresa: Bulevardul Pandurilor, Nr. 42; Localitatea: Targu Mures; Cod NUTS: RO125 Mures; Cod
postal: 540554; Tara: Romania; Persoana de contact: Birou Achizitii Administrative; Telefon: +40 365403674; Fax: +40 365403693; E-mail:
nicoleta.apostol@delgaz-grid.ro; andrei.mihaly@delgaz-grid.ro; Adresa internet: (URL) www.delgaz.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/100110524
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

I.6) Activitate principala
Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Punere la dispozitie de salariati temporari pentru realizarea unor misiuni
Numar referinta: 36/2021

II.1.2) Cod CPV principal
79620000-6 Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (Rev.2)

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

II.1.4) Descrierea succinta
Procedura de achizitie in vederea incheierii unui Acord cadru de prestari servicii pentru Punere la dispozitie de salariati
temporari pentru realizarea unor misiuni, cu un singur operator economic, cod CPV 79620000-6 Servicii de asigurare de personal,
inclusiv personal angajat temporar (Rev.2), pentru Delgaz Grid S.A., conform cerintelor din Caietul de sarcini si anexele acestuia.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 6681690; 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: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -
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Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79620000-6 Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMÂNIA
Locul principal de executare:
AMT va pune la dispoziție salariați temporari pe aria de acoperire a entității contractante, cuprinzând judeţele Cluj, Bistriţa Năsăud,
Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş, Sibiu, Alba, Harghita, Iaşi, Botoşani, Vaslui,
Suceava, Neamţ, Bacău.AMT va pune la dispoziție salariați temporari pe aria de acoperire a entității contractante, cuprinzând
judeţele Cluj, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş, Sibiu, Alba,
Harghita, Iaşi, Botoşani, Vaslui, Suceava, Neamţ, Bacău.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitatile si valorile minime si maxime atat pentru acordul cadru cat si contract subsecvent, se gasesc in ANEXA 1 - Cantitati si
valori minime/maxime acord cadru si contract subsecvent, atasata prezentului anunt de participare.

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 60%
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: Numarul de angajati dedicat procesului de recrutare
Descriere: Componenta calitate
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: • pentru deținerea unui singur recrutor – 5 puncte;
• pentru deținerea a doi recrutori – 7 puncte;
• pentru deținerea a mai mult de doi recrutori – 10 puncte.
Îndeplinirea factorului tehnic se va dovedi prin prezentarea cumulativa a urmatoarelor documente:
(1) copiei contractului individual de muncă al recrutorului/ recrutorilor, semnat de părți din care să rezulte, cel puțin, părțile
contractului, durata acestuia, felul muncii și data semnării și
(2) a unui raport din REVISAL (asumat de reprezentantul legal prin semnarea acestuia din care să rezulte că recrutorul/ recrutorii
deține/ dețin contract individual de muncă activ).
In acest sens, se vor centraliza informatiile conform Formular Anexa 2 - Numărul de angajați dedicat procesului de recrutare si
documentele solicitate vor fi anexate acestuia.
Nota:
Documentele depuse vor fi anonimizate din perspectiva datelor cu caracter personal.
Ofertele care nu detin niciun recrutor vor fi declarate neconforme.
Ofertele prin care nu se demonstreza detinerea a cel putin unui recrutor, prin prezentarea cumulativa a documentelor precizate mai
sus, vor fi declarate neconforme.
Denumire factor evaluare: Experiența profesională a unui recrutor
Descriere: Componenta calitate
Pondere: 20%
Algoritm de calcul: • pentru experiența profesională constând în recrutare și selecție de personal mai mare de 1 an și mai mică de 3
ani – 5 puncte;
• pentru experiența profesională constând în recrutare și selecție de personal mai mare de 3 ani și mai mică sau egală cu 5 ani – 7
puncte;
• pentru experiența profesională constând în recrutare și selecție de personal mai mare de 5 ani – 10 puncte.
Îndeplinirea factorului tehnic se va dovedi prin prezentarea cumulativă a următoarelor:
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(1) copiei contractului individual de muncă al recrutorului semnat de ambele părți, din care să rezulte, cel puțin, părțile contractului,
durata acestuia, felul muncii și data semnării;
(2) CV-ului recrutorului asumat de acesta prin semnare;
(3) unei adeverințe eliberate de angajator din care să rezulte durata angajării pe un post cu atribuții constând în recrutarea și
selecția de personal, precum și denumirea postului ocupat. Adeverința va fi semnată de reprezentanții angajatorului.
In acest sens, se vor centraliza informatiile conform Formular Anexa 3 - Experiența profesională a unui recrutor si documentele
solicitate vor fi anexate acestuia.
Nota:
Documentele depuse vor fi anonimizate din perspectiva datelor cu caracter personal.
În cazul în care agentul de muncă temporară are angajați mai mulți recrutori, se va lua în considerare la stabilirea punctajului,
recrutorul cu cea mai mare experiență.
Ofertele care detin experiența profesională constând în recrutare și selecție de personal mai mica de 1 an, nu se vor puncta.
Ofertele prin care nu se pot demonstra detinerea experienței profesională prin prezentarea cumulativa a documentelor precizate
mai sus, vor fi declarate neconforme.
Denumire factor evaluare: Utilizarea unor platforme de recrutare care asigură acces la baza de date
Descriere: Componenta calitate
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: • pentru utilizarea a minimum unei platforme de recrutare care asigură acces la baza de date, inclusiv
vizualizarea CV-urilor– 5 puncte;
• pentru utilizarea a minimum 3 platforme de recrutare care asigură acces la baza de date, inclusiv vizualizarea CV-urilor – 7
puncte;
• pentru utilizarea a mai mult de 3 platforme de recrutare care asigură acces la baza de date, inclusiv vizualizarea CV-urilor – 10
puncte.
Dovada se va face prin prezentarea de copii de pe părţile relevante ale contractelor (obiectul contractului din care să rezulte accesul
la baza de date și dreptul de vizualizare a CV-urilor, denumirea beneficiarului, perioada de derulare a contractului).
In acest sens, se vor centraliza informatiile conform Formular Anexa 4 - Utilizarea unor platforme de recrutare care asigură acces la
baza de date si documentele solicitate vor fi anexate acestuia.
Nota:
Nu se vor puncta ofertele din care va rezulta că beneficiarul (agentul de muncă temporară) nu are acces la baza de date a
furnizorului, inclusiv nu are dreptul de vizualizarea a CV-urilor.
Ofertele prin care nu se poate demonstra utilizarea a minimum unei platforme de recrutare care asigură acces la baza de date,
inclusiv vizualizarea CV-urilor, prin prezentarea cumulativa a documentelor precizate mai sus, vor fi declarate neconforme.

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 36; 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
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II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Entitatea contractanta opteaza pentru limitarea informațiilor solicitate cu privire la criteriile de selecție la o singură întrebare si
anume dacă DA sau NU, operatorii economici îndeplinesc toate criteriile de selectie impuse in conformitate cu prevederile din
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei - din 5 ianuarie 2016 - de stabilire a formularului standard pentru
documentul european de achizitie unic.
Odata cu DUAE (raspuns), fiecare ofertant/asociat va depune: Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.73 din
legea nr. 99/2016 - Formularul 3; Acord de asociere - Formularul 6 (daca este cazul).
Ca răspuns la cerința III.1.1.a). cerinta 1, Situatia personala a ofertantului privind motivele de excludere, Operatorii Economici treb sa
completeze DUAE (raspuns) cu informațiile cerute în partea a III-a: Motive de excludere:
Secțiunea A: Motive referitoare condamnările penale,
Secțiunea B: Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale
Secțiunea C: Motive legate de insolvență, conflict de interese sau abateri profesionale.
Ca răspuns la cerințele, III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau
profesionala;Operatorii Economici trebuie sa completeze cu DA sau NU documentul DUAE (raspuns) Partea IV: Criterii de selecție,
Secțiunea a: INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu
îndeplinirea cerinței.
Nedepunerea DUAE (raspuns) inclusiv pentru asociat, odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (raspuns), urmeaza sa fie prezentate, la
solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile

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:
Cerințe referitoare la motivele de excludere
Cerințele în legătură cu motivele de excludere se adresează oricărui Operator Economic implicat în procedură, indiferent de rolul
acestuia (Ofertant individual, membru al unei Asocieri).
1. Operatorul Economic (Ofertant individual, membru al unei Asocieri) nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situațiile care ar putea
duce la excluderea sa din procedură, așa cum sunt prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale:
• motivele de excludere referitoare la condamnările penale (cerinta se aplica si pentru orice persoana care este membru al
consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie
sau de control În cadrul acestuia);
• motivele de excludere referitoare la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat;
• motivele de excludere legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale. Ca dovadă preliminară pentru verificarea
situatiei personale a ofertantului, Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii) trebuie să prezinte o declarație pe
propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns).
Ca răspuns la cerințele privind motivele de excludere, Operatorii Economici trebuie:
- sa completeze DUAE (raspuns) cu informațiile cerute în partea a III-a: Motive de excludere,
Secțiunea A: Motive referitoare condamnările penale,
Secțiunea B: Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale
Secțiunea C: Motive legate de insolvență, conflict de interese sau abateri profesionale.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate ofertantului clasat pe
primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente pot fi:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
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b) cazierul judiciar al operatorului economic si/sau 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
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
2. Ofertanții nu trebuie sa se afle in situațiile prevăzute la art. 73 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 99/2016. Potențialii
Ofertanți, rezidenți în Uniunea Europeană și în țările din Spațiul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei
Europene disponibil la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search; pentru a identifica documentele care urmează
să fie prezentate ca documente justificative (dacă acestea sunt disponibile în țara respectivă). Operatorii Economici vor depune
versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificată în secțiunea IV.2.4) a Anunțului de Participare,
respectiv în limba romana.
Modalitate de îndeplinire: Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii) participanti la procedura trebuie să
prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnata. Ca dovadă preliminară pentru verificarea situatiei personale a
ofertantului, Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere
completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Toți operatorii economici (ofertanții,
asociații) vor completa si depune odată cu DUAE - "Declarația privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr.
99/2016 privind achizițiile sectoriale – Formular 3".
Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul entității contractante definite conform art. 76 alin (1) din Legea nr.99/2016 sunt: Ferenc Csulak - Director General - Mihaela Cazacu - Director General Adjunct - Anca Liana Evoiu - Director General Adjunct - Petre
Stoian - Director General Adjunct Persoane care aproba/semnează documente emise in legătura cu prezenta procedura de achiziție
sunt: Andrei Mihaly - Sef Birou Achizitii Administrative, Nicoleta Apostol - Responsabil de categorie globala, Flavius Marcus Director Divizie Achizitii si Logistica, Angela Vasile - Expert Consilier Juridic, Alin Urcan - Specialist Consilier Juridic, Adina Rus Expert relaţia cu angajaţii şi legislaţia muncii – consilier juridic, Mircea Scridon – Director Politici de Munca/ HR BP Retele
Distributie, Hajnal Katona – Consultant HR.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu
DUAE, acordul de asociere (daca este cazul).
1. Operatorii economici care depun oferta 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 constituirii, precum și
faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului cadru/ contractelor subsecvete. Cerința se
aplică inclusiv pentru membrii asociati care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Entitatea contractanta alege sa limiteze informațiile solicitate in
DUAE cu privire la criteriile de selecție la o singură întrebare, și anume dacă, da sau nu, operatorii economici îndeplinesc toate
criteriile de selecție impuse. Ca răspuns la aceasa cerința, Operatorii Economici trebuie sa completeze DUAE (raspuns) Partea IV:
Criterii de selecție, Secțiunea a: INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului
cadru cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de
exercitare a activității profesionale.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de
ONRC, sau în cazul operatorilor economici persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență,
traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc
dupa aplicarea criteriului de atribuire.
In situația în care vor fi executate părți din contract de către asociati, dovada înregistrării și corespondența activităților
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către asociati, pentru partea din
contract pe care o vor realiza.
2. Autorizatie. Ofertantii trebuie sa detina autorizatie emisa de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale din care sa rezulte indeplinirea
tuturor conditiilor de infiintare si functionare ca agent de munca temporara, valabila la momentul prezentarii si pe toata perioada
de derulare a Acordului cadru. In cazul in care aceasta expira, ofertantul se obliga sa reinnoiasca autorizatia astfel incat sa nu
afecteze continuitatea raporturilor contractuale.
Modalitatea de indeplinire: Ca dovadă preliminară pentru verificarea cerintei, operatorii economici (ofertant individual, membru al
unei asocierii) trebuie să prezinte o declaratie pe proprie raspundere completata si semnata reprezentata de documentul DUAE
(răspuns), completata la Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea a: INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE
pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței.
Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi solicitate ofertantului clasat
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pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Nota: In cazul in care valabilitatea autorizatiei expira in timpul derularii Acordului cadru, ofertantul desemnat castigator are obligatia
de a prezenta entitatii contractante, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la expirarea acesteia, copia noii autorizatii.

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.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Operatorul economic (operatorul economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că a prestat in
mod corespunzator servicii similare din ultimii 3 ani, in valoare cumulata de minim 2,600,000 lei (fara TVA) reprezentand valoarea
prestarilor efective de servicii.
Entitatea contractanta alege sa limiteze informațiile solicitate cu privire la criteriile de selecție la o singură întrebare, și anume dacă,
da sau nu, operatorii economici îndeplinesc toate criteriile de selecție impuse.
Ca răspuns la aceasa cerința, operatorii economici trebuie sa completeze cu da sau nu documentul DUAE (raspuns) Partea IV: Criterii
de selecție, Secțiunea a: INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE pentru a furniza dovezi preliminare în legătură
cu îndeplinirea cerinței.
Prin experienta similara se intelege ca prestatorul a prestat servicii similare de punere la dispozitie angajati temporari pentru
realizarea unor misiuni din domeniul similar (de exemplu tehnic, relatii clienti si servicii suport – financiar, resurse umane, achizitii si
logistica, operare date, etc.). - Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate in DUAE (raspuns) urmeaza a fi
prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile.
Documentele justificative prin care ofertantii pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt: copii de pe partile relevante ale
contractelor (obiectul contractului, denumirea beneficiarului, perioada de derulare a contractului, valoarea contractului) si cel putin o
recomandare din partea clientului (beneficiarului).
Documentele justificative vor fi insotite de o lista (Formularul nr. 8) care va cuprinde informatii referitoare la: obiectul contractului,
denumirea beneficiarului, perioada de derulare a contractului, valoarea contractului, indiferent daca acestia din urma sunt entitati
contractante sau clienti privati. Perioada de 3 ani privind experienta similara se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: Se va preciza valoarea decontata efectiv a serviciilor prestate, demonstrata prin procese verbale de receptie / recomandari /
etc.
Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente în cazul în care există
incertitudini legate de îndeplinirea cerinței/cerințelor minime legate de capacitate tehnică și / sau profesională inclusă(e) în anunțul
de participare.
Operatorul economic (operatorul economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că a prestat in
mod corespunzator servicii similare din ultimii 3 ani, in valoare cumulata de minim 2,600,000 lei (fara TVA), pana la data limita de
depunere a ofertelor. Dovada se va face prin prezentarea de copii de pe partile relevante ale contractelor (obiectul contractului,
denumirea beneficiarului, perioada de derulare a contractului, valoarea contractului) si cel putin o recomandare din partea clientului
(beneficiarului).
Pentru scopul acestei proceduri:
1. Perioada de referinta: va fi intotdeauna calculata in sens invers de la data comunicata in anuntul de participare (publicata la
initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a ofertelor;
2. Prestarile de servicii realizate in mod corespunzator inseamna ca acestea au fost realizate de ofertant si receptionate de
beneficiar, prestarea serviciilor confirmandu-se prin prezentarea a minim unei recomandari, certificat, document emis sau
contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte indeplinirea cerintei.

III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
Lista si descrierea succinta a regulilor si criteriilor: -

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
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III.1.6) Depozite si garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui conform prevederilor Art. 42 din HG nr. 394/2016 si si va fi in cuantumul de 13.304
lei. Suma reprezinta 0,5 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform art. 41, alin.(3) din HGR nr.
394/2016. Daca se alege varianta de depunere prin virament bancar, contul in care urmeaza a fi virata suma este: RO11 BRDE 270S
V275 4041 2700 BRD Targu Mures. Durata de valabilitate a garantiei de participare este de 180 zile de la data limita de depunere a
ofertelor. Garantia de participare se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data
și ora-limită de depunere a ofertelor in sectiunea documente de calificare. Conform art. 138 alin. (3) din HG 394/2016 si in condiţiile
art. 228 alin. (4) din Lege, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a
ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la
cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub
sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii– conform art.
42 din HGR nr. 394/2016. Nu se accepta fila CEC sau depunere de numerar la caseria unitatii. Incadrarea in prevederile art. 43 alin (1)
lit. a) si c) din HGR nr. 394/2016 da dreptul entitatii contractante de a retine garantia de participare.
Operatorul economic are obligatia de a constitui o garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractelor
subsecvente, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat, sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, conform art.
46 alin. (1) din HGR nr. 394/2016, valabila cel putin 14 zile dupa expirarea termenului de valabilitate a contractului. Entitatea
contractanta permite constituirea garantiei de buna executie si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale,
conform art. 46, alin. (3) din HGR nr. 394/2016 Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din HGR nr. 394/2016.

III.1.7) Principalele conditii de finantare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante care
le reglementeaza
-

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

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.1.6) Informatii despre licitatia electronica
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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: 01.02.2021 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: 01.08.2021
Durata in luni: 6

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.02.2021; 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
Se va încheia un Accord cadru pentru prestarea serviciilor de Punere la dispozitie angajati temporari, cu o durata de 36 luni
calendaristice, cu operatorul economic care indeplineste cerintele de calificare si cerintele din caietul de sarcini, si care s-a clasat pe primul
loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Solicitarile de clarificari se vor adresa EXCLUSIV in SEAP sectiunea Intrebari. Documentul DUAE atasat presentei Fise de date poate fi
accesat in vederea completarii prin intermediul linkului: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter . In vederea respectarii
confidentialitatii documentelor, conform. art. 129 alin. (1) din HG nr. 394/2016, operatorul economic, elaboreaza oferta în conformitate cu
prevederile documentatiei de atribuire si indica motivat în cuprinsul acesteia care informatii din oferta tehnica si/sau din oferta financiara
sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile privind
confidentialitatea – mai putin valoarea totala a ofertei financiare.
In situatia in care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe locul 1, se va solicita ofertantilor transmiterea unei noi oferte, in plic inchis, în
vederea departajarii ofertelor. Va fi considerata cea mai buna oferta cea care prezinta pretul total (fara TVA) cel mai scazut.

VI.4) Proceduri de contestare
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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 cailor de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Departamentul Juridic din cadrul DELGAZ GRID S.A.
Adresa: B-dul Pandurilor Nr. 42, Targu Mures; Localitatea: Targu Mures; Cod postal: 540554; Tara: Romania; Telefon: +40 365403769;
Fax: -E-mail: angela.vasile@delgaz-grid.ro; Adresa internet: (URL) www.delgaz.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2020
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