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România-Bucureşti: Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz
2021/S 010-020355
Anunț de participare – utilități
Lucrări
Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE
Secțiunea I: Entitatea contractantă
I.1)
Denumire şi adrese
Denumire oficială: Engie România
Număr naţional de înregistrare: 13093222
Adresă: Bulevardul Mărășești nr. 4-6, sector 4
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040254
Țară: România
Persoană de contact: Opris Bogdan Marius
E-mail: sistem.dinamic@engie.ro
Telefon: +40 749692533
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.engie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.engie.ro
I.3)

Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:
www.engie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Engie România
Număr naţional de înregistrare: 13093222
Adresă: Bulevardul Mărășești nr. 4-6, sector 4
Localitate: București
Cod poștal: 040254
Țară: România
Persoană de contact: Opriș Bogdan Marius
Telefon: +40 749692533
E-mail: sistem.dinamic@engie.ro
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.engie.ro

I.6)

Activitate principală
Producere, transport și distribuție de gaz și de energie termică
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II.1)

Obiectul achiziţiei

II.1.1)

Titlu:
Servicii proiectare și execuție lucrări – branșamente gaze naturale și/sau extinderi conducte gaze naturale

II.1.2)

Cod CPV principal
45231221 Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz

II.1.3)

Tipul contractului
Lucrări

II.1.4)

Descriere succintă:
Sistem dinamic achizitie servicii proiectare si executie lucrari - bransamente gaze naturale si/sau extinderi
conducte gaze naturale.
Engie Romania S.A. este mandatar in prezentul sistem dinamic, achizitia realizandu-se în numele şi pentru
Distrigaz Sud Reţele S.R.L.
Sistemul dinamic este gandit pe 24 loturi: AG, BR, BZ + VN, CL + IL, BV + CV, DB, DJ, GJ, GL, OT + TR, BUC
S1&S2, IF 1&2, BUC S3&S4, IF 3&4, BUC S5&S6, IF 5&6, GR, VL, CT 1, CT 2 + TL, CT 3, PH 1, PH 2, PH 3
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu
documentaţia. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puţin 15 zile înainte de termenul
limită stabilit pentru depunerea candidaturilor, entitate contractanta contractantă va răspunde în mod clar
si complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea
candidaturilor, prin publicarea raspunsului consolidat pe site-ul www.engie.ro.

II.1.5)

Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 400 800 000.00 RON

II.1.6)

Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 24
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 24

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Arges
Lot nr.: 1

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71322200 Servicii de proiectare a conductelor

II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:
Jud Arges

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
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in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
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mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Braila
Lot nr.: 2

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71322200 Servicii de proiectare a conductelor

II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:
Braila

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
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LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON
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II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Buzau, Vrancea
Lot nr.: 3

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71322200 Servicii de proiectare a conductelor

II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:
Buzau, Vrancea

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
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daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
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II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Calarasi, Ialomita
Lot nr.: 4

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71322200 Servicii de proiectare a conductelor

II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Locul principal de executare:
Calarasi, Ialomita

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
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selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
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II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Brasov, Covasna
Lot nr.: 5

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71322200 Servicii de proiectare a conductelor

II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:
Brasov, Covasna

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Dambovita
Lot nr.: 6

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:
Dambovita

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Dolj
Lot nr.: 7

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:
Dolj

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Gorj
Lot nr.: 8

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:
Gorj

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Galati
Lot nr.: 9

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:
Galati

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Olt, Teleorman
Lot nr.: 10

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare:
Olt, Teleorman

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Bucuresti S1&S2
Lot nr.: 11

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Bucuresti S1&S2

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Ilfov 1&2
Lot nr.: 12

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:
Ilfov 1&2

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Bucuresti S3&S4
Lot nr.: 13

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Bucuresti S3&S4

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Ilfov 3&4
Lot nr.: 14

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:
Ilfov 3&4

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Bucuresti S5&S6
Lot nr.: 15

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Bucuresti S5&S6

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Ilfov 5&6
Lot nr.: 16

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:
Ilfov 5&6

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Giurgiu
Lot nr.: 17

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Locul principal de executare:
Giurgiu

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Valcea
Lot nr.: 18

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:
Valcea

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Constanta 1
Lot nr.: 19

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Constanta 1

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Constanta 2, Tulcea
Lot nr.: 20

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:
Constanta 2, Tulcea

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Constanta 3
Lot nr.: 21

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Constanta 3

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)

15/01/2021
S10
https://ted.europa.eu/TED

42 / 53

JO/S S10
15/01/2021
20355-2021-RO

43 / 53

si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Prahova 1
Lot nr.: 22

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:
Prahova 1

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Prahova 2
Lot nr.: 23

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:
Prahova 2

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Prahova 3
Lot nr.: 24

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
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71322200 Servicii de proiectare a conductelor
II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:
Prahova 3

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Entitatea Contractanta intentioneaza sa deruleze in cadrul unui sistem dinamic contracte avand ca obiect:
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de bransamente gaze naturale,
— servicii de proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi gaze naturale.
Pentru loturile de mai sus.
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile sus mentionate se realizeaza in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne, Acordul Cadru,
Subsecventul, Caietul de sarcini si anexele aferente acestuia precum si cu regulile transmise de catre DGSR
in acest sens. Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si
autorizatii (in functie de caz).
Note:
Un operator economic poate aplica pentru unul sau mai multe loturi ale sistemului dinamic.
In ceea ce priveste lucrarile de bransamente, un operator economic nu poate participa la sistemul dinamic
pentru lotul pentru care are semnat deja Acordul-Cadru privind SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE, Acord Cadru atribuit in baza procedurii de atribuire initiate in
baza anuntului de participare: [CN1021360].
Operatorul economic aflat intr-o asemenea situatie poate depune solicitare de participare/candidatura pentru
participare la sistemul dinamicnumai dupa finalizarea Acordului-Cadru atribuit in baza procedurii initiate prin
anuntului de participare: [CN1021360]
In ceea ce priveste atribuirea SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE
GAZE NATURALE, atat timp cat este valabil Acordul-Cadru de bransamente atribuit in baza procedurii initiate
prin anuntului de participare: [CN1021360], lucrarile vor fi atribuite in baza respectivului Acord-Cadru si doar
daca acestea nu pot fi executate in cadrul Acordului-Cadru (avand in vedere gradul de incarcare, capacitatea de
preluare etc) se va apela la sistemul dinamic.
Sistemul dinamic este - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis,
pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
entităţii contractante.
Prezentul sistem dinamic:
— urmează regulile licitației restrânse
— este un proces complet electronic
— va avea ca si participanti pe toti operatorii economici care isi manifesta interesul (pe toata durata sistemul
dinamic estimat la acest moment ca fiind de 3 ani de la data primirii primelor solicitari de participare/candidaturi)
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si care vor indeplini criteriile de calificare, participanti care odata admisi vor fi invitati sa transmita oferte de
fiecare data cand se va ivi necesitatea semnarii unui contract sectorial.
Sistemul dinamic este deschis pe toata durata sa, respectiv:
— Un operator economic poate depune solicitarea de participare pana la data initiala stabilita pentru depunerea
candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Un operator economic interesat poate transmite solicitarea de participare si ulterior datei initiale stabilite
pentru depunerea candidaturilor – la initierea sistemului dinamic
— Daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilta data
limita de depunere a candidaturilor - la initierea sistemului dinamic, acesta isi poate revizui documentele si
poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.
Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere
documente/oferte. Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite
documentele la adresa de e-mail sistem.dinamic@engie.ro .
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Termen de garantie - Algoritm de calcul: Punctajul se
acorda astfel: a) Pentru cel mai mare termen de garantie ofertat, se acorda punctajul maxim alocat de puncte:
5 pct b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen n /
Termen maxim ofertat) x 5 pct. Note: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru
lucrarile executate este de minim 24 luni. Ofertele care vor contine termene de garantie mai mici decat cele
solicitate prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor contine un termen de garantie
mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar, ci vor obtine punctajul maxim de 5 pct. In cazul in care se
vor oferta termene mai mari de 60 de luni, in formula de la lit. b) va fi folosit termen maxim ofertat de 60 de
luni. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 700 000.00 RON

II.2.7)

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.9)

Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 100

II.2.10)

Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1)
Condiții de participare
III.1.1)

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele
profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:
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Cerinta nr. 1 pentru toate loturile: Candidatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in
situatiile prevazute la art. 177,178,180 din Legea nr. 99/2016
Cerinta nr. 2 pentru toate loturile: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.
72-73 din Legea nr. 99/2016
Cerinta nr. 3 pentru toate loturile: Operatorii economici ce depun candidatura trebuie sa dovedeasca o forma de
inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit,
ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala
de a realiza activitatile care fac obiectul sistemului dinamic.
Cerinta nr. 4 pentru toate loturile: Operatorii economici trebuie sa fie autorizati ANRE în domeniul distribuţiei
de gaze naturale – autorizaţii PDSB şi PDIB (sau echivalent) pentru proiectare si autorizatii EDSB si EDIB (sau
echivalent) pentru partea de executie, conform „Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care
desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale si a conditiilor cadru de valabilitate aferente autorizatiilor " nr.
98 din 2015, cu modificarile ulterioare.
Nota: Avand in vedere limitarea numarului de caractere, informatii detaliate cu privire la modul de indeplinire ale
cerintelor se mai sus, se vor regasi in documentatia publicata pe sute: www.engie.ro; sectiunea noutati
III.1.2)

Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:
Nu este solicitata

III.1.3)

Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:
Cerinta1-pentru toate loturile: Calificările educaţionale şi profesionale ale operatorului economic care prestează
servicii ori execută lucrări sau ale personalului de conducere al operatorului economic conform art. 192 lit.g)
din Legea nr.99/2016. Candidatul trebuie sa faca dovada ca dispune la momentul depunerii candidaturii de
urmatorul personal:
i)1 Instalator autorizat proiectare SD-atestat PGD-(autorizat ANRE cf Ordinului ANRE nr. 83/2014).
ii)1 Instalator autorizat pentru executie sisteme de distributie - atestat EGD - (autorizat ANRE cf Ordinului ANRE
nr. 83/2014)
iii)1 Sudor autorizat in PE, autorizat cf Prescriptii tehnice ISCIR CR 9/2013, partea IIIPE, pe toate procedeele
de sudura utilizate in cadrul lucrarii (SRM, SRS, SD, BW...), obligatoriu angajat al executantului operatiunii de
sudura (Executant/ Subcontractant).
iv)1 Sudor autorizat in OTEL, autorizat conform Prescriptii tehnice ISCIR CR 9/2013, partea IOL, obligatoriu
angajat al executantului operatiunii de sudura (Executant/ Subcontractant).
Mod de indeplinire:Candidatul/Candidatul asociat/ Subcontractantul va completa DUAE indicand in mod explicit
pentru fiecare pozitie in parte persoana desemnata.
Odata cu DUAE candidatii vor depune copii dupa autorizatiile persoanelor desemnate pentru pozitiile solicitate
(in termen de valabilitate la data depunerii candidaturii) si dovada modului de dispunere
Note: Dupa admiterea in sistemul dinamic, un operator economic poate solicita inlocuirea personalului de
specialitate nominalizat initial, care se realizează numai cu acceptul entitatii contractante.
Cerinta2-pentru toate loturile: Candidatul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le
subcontracteze.
Mod de indeplinire:In cazul in care Candidatul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligatia
de a completa DUAE cu indicarea partii din contract ce urmeaza a fi eventual subcontractata. In situatia
in care ofertantul indeplineste cerinta de capacitate tehnica si profesionala utilizand resursele umane ale
subcontractantilor, candidatul va completa in DUAE si partea II "Informatii referitoare la operatorul economic",
sectiunea C "Informații privind utilizarea capacita̦ții altor entita̦ți". Subcontractanții pe ale ca̦ror
capacita̦ți ofertantul se bazeaza̦ pentru demonstrarea i̦ndeplinirii criteriilor de calificare sunt considerați

15/01/2021
S10
https://ted.europa.eu/TED

50 / 53

JO/S S10
15/01/2021
20355-2021-RO

51 / 53

și terți susțina̦tori, caz i̦n care acordul de subcontractare reprezinta̦, i̦n același timp, și angajamentul
ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire. Fiecare
subcontractant va completa un formular DUAE separat si va depune documentele solicitate prin prezenta
documentatie, a fi depuse odata cu candidatura. Candidatii vor depune si acordul/ acordurile de subcontractare
incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in DUAE.
Nota: Avand in vedere limitarea numarului de caractere, informatii detaliate cu privire la modul de indeplinire ale
cerintelor se mai sus, se vor regasi in documentatia publicata pe sute: www.engie.ro; sectiunea noutati
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:
Cerinta1 pentru toate loturile - standarde:Candidatul/candidatul asociat trebuie sa faca dovada implementarii
unui sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent
Cerinta2 pentru toate loturile - standarde:Candidatul trebuie sa faca implementarii sistemului de management al
mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent
Nota: Avand in vedere limitarea numarului de caractere, informatii detaliate cu privire la modul de indeplinire ale
cerintelor se mai sus, se vor regasi in documentatia publicata pe sute: www.engie.ro; sectiunea noutati
III.1.6)

Depozite și garanții solicitate:
Garantie de buna executie
Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10 % din valoarea fără TVA a fiecarui contract sectorial.
Garantia de buna executie se va constitui conform optiunii Ofertantului castigator, prin virament bancar sau
printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat membru ori de o
societate de asigurari.
Se accepta constituirea si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile acceptate si onorate la
plata.
In situatia constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive, contractantul are obligaţia de a deschide
un cont la dispoziţia entităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi.
Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai
mică de 0,5 % din preţul contractului, fără TVA.
Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial.
Info suplimentare www.engie.ro

Secțiunea IV: Procedură
IV.1)
Descriere
IV.1.1)

Tipul procedurii
Procedură restrânsă

IV.1.3)

Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică instituirea unui sistem dinamic de achiziţii

IV.1.8)

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

IV.2)

Informații administrative

IV.2.2)

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/02/2021

IV.2.3)

Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații
selectați
Data: 15/03/2021

IV.2.4)

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
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Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 2 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)

Informații suplimentare:
A.Descriere:Sistemul dinamic, odata initiat, ramane deschis noilor prestatori/executanti (denumiti candidati) pe
toata durata lui. Nu este limitat numarul de operatori economici care vor fi parte a sistemului dinamic. Desi nu
exista o limita a duratei sistemului dinamic, aceasta va fi stabilita de principiu pentru 3 ani. Perioada poate fi
modificată ulterior (extinsă, scurtată, reziliată), sub rezerva notificării acestei modificari.
Sistemul dinamic este un proces in doua etape:
Etapa1: Candidatii/Candidatii asociati/Subcontractantii completeaza un formular/chestionar standard de
calificare denumit DUAE si depun documentele solicitate la nivelul prezentului document. Toti cei care
indeplinesc criteriile de calificare vor fi admisi la sistemul dinamic.
Etapa2: Entitatea contractanta atribuie contracte individuale prin intermediul sistemului dinamic. Entitatea
contractanta invita toti operatorii economici (vanzatorii) din cadrul sistemului dinamic (selectati dupa etapa 1) sa
participe la o competitie pentru a depune oferta pentru un anumit contract, cu exceptia celor care sunt incarcati
de capacitate – a se vedea pct. C de mai jos.
B.Clarificari
B.1 Clarificari privind documentele puse la dispozitia operatorilor economici de catre entitatea contractanta:
Solicitarile de clarificari ale potentialilor candidati se vor adresa pe e-mail dedicat sistem.dinamic@engie.ro
Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termenul mentionat in prezenta documenattie, pe site-ul
www.engie.ro - noutati
B.2 Clarificari privind documentele prezentate de operatorii economici
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind documntele depuse la adresa de e-mail
specificata de operatorul economic inca de la nivelul candidaturii in DUAE. Operatorii economici vor transmite
raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul email-ului, la adresa dedicata prezentului sistem dinamic.
C.Atribuirea Contractelor in cadrul sistemului dinamic: Operatorii economici admisi in cadrul sistemului dinamic
nu sunt obligati sa liciteze pentru contractul sectorial – cine doreste si considera ca are un interes in a-i fi
atribuit contractul care face obiectul competitiei va depune oferta. Totodata, la nivelul caietului de sarcini este
prevazuta o limita de capacitate pe care o poate derula un ofertant in paralel la nivelul contractelor atribuite in
baza sistemului dinamic care se desfasoara in paralel.
D.Reconfirmare indeplinire criterii de calificare – de admitere in sistemul dinamic: Anual, indiferent daca
operatorului i-au fost sau nu atribuite contracte in cadrul sistemului dinamic, entitatea contractanta va actualiza
situatia participantilor prin reconfirmarea/reverificarea tututor documentelor justificative care dovedesc
indeplinirea criteriilor de calificare. Operatorii vor primi instiintare de la entitatea contractanta cu privire la
depunerea documentelor.
E.Excluderi din cadrul sistemului dinamic: Dacă in derularea sistemului dinamic un operator economic încetează
să îndeplinească criteriile de calificare, acesta va fi exclus. Performanța slabă a contractelor atribuite în temeiul
sistemului dinamic care a condus la sancțiuni/incetare anticipata ar putea fi utilizată pentru a exclude operatorul
economic din sistemul dinamic.
F.Modalitate elaborare propunere financiara in cadrul ofertarii: La nivelul invitatiei de participare la ofertare,
entitatea contractanta va comunica ofertantilor plafonul max care va putea fi ofertat pentru un bransament/
extindere, ofertantii urmand totodata sa introduca in oferta o suma fixa denumita “Alte sume necesare pentru
implementare”. In formularul de propunere financiară entitatea contractantă va include cuantumul acestor sume
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care vor fi preluate ca atare de către ofertanți, aceste sume neputând fi utilizate pentru acoperirea altor categorii
de cheltuieli decât cele pentru care au fost destinate
Info suplimentar pe: www.engie.ro
VI.4)

Proceduri de contestare

VI.4.1)

Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
Telefon: +40 213104641
Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.3)

Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016

VI.4.4)

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul juridic al ENGIE România
Adresă: Bulevardul Mărășești nr. 4-6, sector 4
Localitate: București
Cod poștal: 040254
Țară: România
E-mail: juridic@ro.engie.com

VI.5)

Data expedierii prezentului anunț:
12/01/2021
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