Instructiuni catre participantii la sistemul dinamic
SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE
NATURALE SI/SAU EXTINDERI CONDUCTE GAZE NATURALE

SECTIUNEA I: AUTORITATE/ENTITATE CONTRACTANTA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficiala: ENGIE Romania SA
Adresa: Bulevardul Mărășești nr. 4-6, sector 4
Localitate: Bucureşti

Cod postal: 040254

Punct(e) de contact:

Telefon: +40 749692533

Tara: Romania

E-mail: sistemdinamic.ro@engie.com
Fax:
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.engie.ro
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): www.engie.ro

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: NU
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si
gratuit la (Website): www.engie.ro; sectiunea noutati
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
candidaturilor: 15
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
x e-mail: sistemdinamic.ro@engie.com
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
x e-mail: sistemdinamic.ro@engie.com
I.4) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE
Entitate contractanta conform art. 4 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 99/2016
I.5) ACTIVITATE PRINCIPALA
Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) OBIECTUL ACHIZITIEI
II.1.1 Titlu: SISTEM DINAMIC ACHIZITIE SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE
LUCRARI - BRANSAMENTE GAZE NATURALE SI/SAU EXTINDERI CONDUCTE
GAZE NATURALE
II.1.2 Cod CPV Principal:
45231221-0 – Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)
II.1.3 Tip de contract:
Lucrari x
Executare □
Proiectare si executare x
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de
autoritate/entitate contractanta □

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SISTEM DINAMIC ACHIZITIE SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI BRANSAMENTE GAZE NATURALE SI/SAU EXTINDERI CONDUCTE GAZE
NATURALE
ENGIE Romania S.A. în calitate de achizitor, in nume propriu, precum si in numele si pentru
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.
Sistemul dinamic este gandit pe 24 loturi, dupa cum urmeaza:
LOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUDET
Arges
Braila
Buzau, Vrancea
Calarasi, Ialomita
Brasov, Covasna
Dambovita
Dolj
Gorj
Galati
Olt, Teleorman
Bucuresti S1&S2
Ilfov 1&2
Bucuresti S3&S4
Ilfov 3&4
Bucuresti S5&S6

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ilfov 5&6
Giurgiu
Valcea
Constanta 1
Constanta 2, Tulcea
Constanta 3
Prahova 1
Prahova 2
Prahova 3

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 AcorduluiCadru 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
sistemdinamic.ro@engie.com.
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 - sectiunea noutati.

II.1.5 Valoarea totala estimata:
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 400.800.000 Moneda: Ron

II.1.6 Impartire in loturi:
da x nu □
Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 24
II.2) DESCRIERE
II.2.2 Coduri CPV secundare
71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.2.3 Locul de executare
Bucuresti
II.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si
cerintele)
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).

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

factor Descriere

1.Pretul ofertei

Componenta financiara

Pondere

95 %
Punctaj
maxim
factor: 95 pct

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat de puncte ;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:
P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
2. Termen de garantie

Componenta tehnica

5%
Punctaj
maxim
factor: 5 pct

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.
Punctaj maxim total: 100

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de
achizitii
Durata in luni: 36
II.2.9) Informații privind limitarea numărului de candidați care urmează să fie invitați (cu
excepția procedurilor deschise)
Numărul de candidaţi preconizat: [100]
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog
electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.3) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
Da x Nu □
Ajustarea preturilor unitare se va face având la baza modificarile legislative, modificarile
normelor tehnice sau pentru care au fost emise de catre autoritatile locale acte

administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza
carora s-a fundamentat pretul Contractului si doar pentru restul ramas de
prestat/executat.
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE – criterii de calificare obligatorii pentru admiterea in
sistemul dinamic
III.1.1.a) Situatia personala a operatorului economic
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor:
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
Modalitate de indeplinire:
Se va completa si prezenta DUAE de catre candidat/candidat asociat/subcontractant cu
informatiile aferente situatiei lor.
Se vor depune odata cu DUAE (de catre candidat/candidat asociat/subcontractant/tert
sustinator) si urmatoarele documente:
1. Certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc), la momentul
prezentarii. Aceste documente trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii – respectiv la
momentul depunerii candidaturii.
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. Daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate
beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin. (3), 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), conform
art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
4. Alte documente edificatoare, dupa caz.
Precizari:
1.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic
nu se emit documente de natura cazierului judiciar, entitatea contractantă are obligaţia de a
accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, daca in tara respectivă nu există prevederi
legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică data in faţa unui
notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei forme privind organizarea
profesiilor liberale care are competente in acest sens.
2. In cazul operatorilor economici ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate
echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile
legii incidente in tara de rezidenta.
3. In etapa a doua a sistemului dinamic (respectiv odata cu depunerea ofertei ca urmare a
invitatiei de participare pe care o va transmite entitatea contractanta cand apare necesitatea
atribuirii
contractului
sectorial)
operatorul
economic
(ofertant/ofertant
asociat/subcontractant) va depune o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa faptul
ca situatia cu privire la lipsa datoriilor a ramas neschimbata si/sau nu se incadreaza in

situatiile de excludere prevazute de legislatie, in caz contrar fiind transmise documentele
actualizate odata cu oferta.
4. Pe durata sistemului dinamic, daca cazierele judiciare depuse initial expira, operatorul se
obliga ca odata cu depunerea ofertei (in cadrul celei de-a doua etape a sistemului dinamic) sa
prezinte cazierele valabile, actualizate.
Cerinta nr. 2 pentru toate loturile: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea
in prevederile art. 72-73 din Legea nr. 99/2016
Se va completa DUAE si se va prezenta conform model de la sectiunea Formulare, se va
intocmi de catre fiecare candidat/candidat asociat, inclusiv de catre subcontractant, dupa caz,
si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si candidaturii, cu
informatii aferente situatiei lor.
- Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatiicontractante implicate in procedura de
achizitie sectoriala sunt urmatoarele:
Eric Stab – presedinte director general, Anne-Marie Gestin – director financiar, achizitii si afaceri
generale, Ioana Bratan – sef departament achizitii, Roxana Ciupag – sef birou achizitii materiale si
lucrari, Florea Crina - Sef Serviciu Achizitii Strategice, Bogdan Jipa – sef serviciu afaceri generale,
Magdalena Maria Capisizu – Sef Departament Clienti, Ramniceanu Mihai- Sef Adjunct Departament
Clienti, Cerasela Bors – controlor achizitii, Monica Tache - Analist suport servicii achizitii, Bogdan
Opris – Specialist achizitii

- Persoane cu putere de reprezentare din cadrul furnizorului de servicii de achiziție implicat
în procedura de atribuire: SC PROCUREMENT ADVISORS SRL reprezentata prin Mihai
Alexandra
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerinta nr. 1 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.
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa initial DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de
atribuire cu informațiile aferente situației lor.
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii
profesionale, Candidatul/Candidatul asociat/Subcontractantul va depune odata cu
candidatura Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe
care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare
ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii,
membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de
participare.
Precizari:
- in cazul unei candidaturi depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna

documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa
din contract;
- pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in documentele
care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale va fi in concordanta cu partea
din contract pe care acestia o vor realiza;
- informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul
prezentarii lor.
- pe durata sistemului dinamic, daca informatiile din certificatul constatator depus initial se
modifica, operatorul se obliga ca odata cu depunerea ofertei (in cadrul celei de-a doua etape
a sistemului dinamic) sa prezinte documentele actualizate.

Cerinta nr. 2 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.
Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa initial DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de
atribuire cu informațiile aferente situației lor.
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii
profesionale, Candidatul/Candidatul asociat/Subcontractantul va depune odata cu
candidatura autorizatiile care trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii lor.
Nota: Daca pe durata sistemului dinamic, autorizatiile ies din termenul de valabilitate,
operatorul se obliga ca odata cu depunerea ofertei (in cadrul celei de-a doua etape a
sistemului dinamic) sa prezinte documentele actualizate.
Precizari:
In cazul ofertanților străini, entitatea contractanta accepta documente echivalente emise în
țara de rezidență.
Operatorul economic strain trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune,
demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii Contractului autorizatiile
recunoscute de autoritatile romane.
In cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire cerinţa se
consideră îndeplinită, dacă aceştia demonstrează că unul dintre membrii asocierii deţine
autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul membru să execute partea din
contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă.
Activitatile de proiectare si executie pentru care sunt necesare competente/autorizari
ANRE/ISCIR sunt sarcini esenţiale care se impun a fi realizate în mod direct de către
ofertant si nu prin subcontractanti, cu exceptia activitatilor prestate de personalul solicitat la
nivelul caietului de sarcini: RTE, RTS, SSM, VGE, persoana autorizata ANCPI categoriile
B, A sau D, in vederea realizarii ridicarilor topo aferente obiectivelor executate, activitati ce
pot face obiectul subcontractarii.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara – nu este solicitata
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) Modalitatea de indeplinire:
necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate
Cerinta 1 pentru toate loturile: Calificările Candidatul/Candidatul asociat/ va completa
educaţionale
şi
profesionale
ale DUAE indicand in mod explicit pentru
operatorului economic care prestează fiecare pozitie in parte persoana desemnata.
servicii ori execută lucrări sau ale
personalului de conducere al operatorului Odata cu DUAE candidatii vor depune copii
economic conform art. 192 lit. g) din Legea dupa autorizatiile persoanelor desemnate
nr. 99/2016. Candidatul trebuie sa faca pentru pozitiile solicitate (in termen de
dovada ca dispune la momentul depunerii valabilitate la data depunerii candidaturii) si
candidaturii de urmatorul personal:
dovada modului de dispunere:
i)
1 Instalator autorizat proiectare SD - angajat al ofertantului: contract de
atestat PGD - (autorizat ANRE conform
munca/extras
Revisal/acord
de
Ordinului ANRE nr. 83/2014), obligatoriu
angajare.
angajat al executantului operatiunii de sudura Lista personalului de mai sus, ce va cuprinde
(candidatului/ofertantului).
pe langa date de indentificare si perioadele
ii)
1 Instalator autorizat pentru executie de valabilitate a autorizatiilor, va fi intocmita
sisteme de distributie - atestat EGD - conform Formularului - Lista personal
(autorizat ANRE conform Ordinului ANRE autorizat si va fi furnizata in format editabil
nr. 83/2014), obligatoriu angajat al odata cu depunerea candidaturii.
executantului
operatiunii
de
sudura Pentru activitatile derulate de cei patru
(candidatului/ofertantului).
experti solicitati sunt necesare competente/
autorizari ANRE/ ISCIR activitati care vor fi
Nota: Persoana nominalizata ca EGD trebuie realizate în mod direct de către
sa fie diferita de persoana nominalizata ca candidat/ofertant.
PGD
Note:
iii)
1 Sudor autorizat in PE, autorizat Dupa admiterea in sistemul dinamic, un
operator economic poate solicita inlocuirea
conform Prescriptii tehnice ISCIR CR
personalului de specialitate nominalizat
9/2013, partea IIIPE, pe toate procedeele de initial, care se realizează numai cu acceptul
sudura utilizate in cadrul lucrarii (SRM, entitatii contractante.
SRS, SD, BW…), obligatoriu angajat al Noul personal de specialitate nominalizat
executantului
operatiunii
de
sudura pentru îndeplinirea contractului trebuie sa
îndeplineasca cel puţin criteriile de
(candidatului/ofertantului).
iv)
1 Sudor autorizat in OTEL, autorizat calificare/selecţie prevăzute în cadrul
documentaţiei de atribuire;
conform Prescriptii tehnice ISCIR CR
În situatia inlocuirii personalului nominalizat
9/2013, partea I OL, obligatoriu angajat al initial, operatorul economic are obligaţia de a
executantului
operatiunii
de
sudura transmite pentru noul personal documentele
(candidatului/ofertantului).
solicitate prin documentaţia de atribuire în
vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor
Nota: Persoana nominalizata ca sudor PE de calificare.
poate fi nominalizata si ca sudor OL, daca

detine ambele competente
Nota general valabila: O persoana poate fi
nominalizata pe mai multe loturi.
In cazul in care Candidatul va subcontracta o
parte din contract, acesta are obligatia de a
Cerinta 2 pentru toate loturile: Candidatul completa DUAE cu indicarea partii din
va preciza partea/partile din contract pe contract ce urmeaza a fi eventual
care intentioneaza sa o/le subcontracteze.
subcontractata, cu luarea in considerare a
faptului ca activitatile pentru care sunt
necesare competente/ autorizari ANRE/
ISCIR vor fi realizate în mod direct de către
candidat/ofertant cu exceptia activitatilor
prestate de personalul solicitat la nivelul
caietului de sarcini: RTE, RTS, SSM, VGE,
Proportia de subcontractare

persoana autorizata ANCPI categoriile B, A
sau D, in vederea realizarii ridicarilor topo
aferente obiectivelor executate, activitati ce
pot face obiectul subcontractarii.

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.
Note:
1) In derularea sistemului dinamic pot fi
inlocuiti subcontractantii initial declarati, pot
fi implicati sau nu in derularea contractelor
sectoriale, pot fi introdusi noi subcontractanti
chiar daca la momentul etapei 1 (depunere
candidatura) nu s-a mentionat posibilitatea
de a subcontracta.
2) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor
de către contractant în perioada de
implementare a contractului poate interveni
în următoarele situaţii:
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi
în candidatura/ofertă şi ale căror activităţi au

fost indicate în candidatura/ofertă ca fiind
realizate de subcontractanţi,
b) declararea unor noi subcontractanţi
ulterior semnării contractului sectorial în
condiţiile în care activitatile ce urmează a fi
subcontractate au fost prevăzute în ofertă
fără a se indica iniţial opţiunea
subcontractării acestora,
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor
din contractul sectorial.
3) Subcontractanţi au obligaţia de a transmite
certificatele şi alte documente necesare
pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de
excludere şi a resurselor/capabilităţilor
corespunzătoare părţilor de implicare în
contractul sectorial.
4) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor
de către contractant în perioada de
implementare a contractului se realizează cu
acordul entităţii contractante.
III.1.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) Modalitatea de indeplinire
necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate
Certificate
emise
de
organisme Se va completa initial DUAE de către
independente cu privire la standardele de candidatii/candidatii asociati, participanți, cu
asigurare a calitatii
informațiile aferente situației lor.
In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei,
Cerinta
1
pentru
toate
loturile: Candidatul/Candidatul asociat va depune
Candidatul/candidatul asociat trebuie sa odata cu candidatura documentul de
faca dovada implementarii unui sistem de certificare a sistemului de management al
management al calitatii conform SR EN calitatii emis de un organism independent
ISO 9001 sau echivalent
sau orice alte probe sau dovezi prezentate de
acesta, daca prin aceste probe sau dovezi se
confirma autoritatii contractante asigurarea
unui nivel corespunzator al calitatii, care
trebuie sa fie in termen de valabilitate la data
prezentarii lor.
Nota: Daca pe durata sistemului dinamic,
certificatele ies din termenul de valabilitate,
operatorul se obliga ca odata cu depunerea
ofertei (in cadrul celei de-a doua etape a
sistemului dinamic) sa prezinte documentele
actualizate.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e)
necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate

Precizari:
- In conformitate cu principiul recunoasterii
reciproce, entitatea contractanta are obligatia
de a accepta certificate echivalente emise de
organisme stabilite in alte state ale Uniunii
Europene.
- Daca un grup de operatori economici
depune o candidatura comuna, cerinta se
demonstreaza individual de catre fiecare
membru in parte
- Cerinta Standarde de asigurare a calitatii nu
poate fi indeplinita prin intermediul unei alte
persoane (tert sustinator).
- In cazul in care operatorul economic
demonstreaza ca nu are acces la un certificat
de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l
obtine pana la momentul solicitarii, din
motive care nu ii sunt imputabile, operatorul
poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in
masura in care probele/dovezile prezentate
confirma asigurarea unui nivel corespunzator
al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin
documentatia de atribuire.
Modalitatea de indeplinire

Se va completa initial DUAE de către
Certificate
emise
de
organisme
candidatii/candidatii asociati, participanți, cu
independente cu privire la sistemele sau
informațiile aferente situației lor.
standardele de management de mediu
In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei,
Cerinta pentru toate loturile: Candidatul Candidatul/Candidatul asociat va depune
trebuie sa faca implementarii sistemului de
odata cu candidatura documentul de
management al mediului conform SR EN
certificare a sistemului de management al
ISO 14001 sau echivalent
mediului emis de un organism independent
sau orice alte probe sau dovezi prezentate de
acesta, daca prin aceste probe sau dovezi se
confirma autoritatii contractante asigurarea
unui nivel corespunzator al managementului
de mediu, care trebuie sa fie in termen de
valabilitate la data prezentarii lor.
Nota: Daca pe durata sistemului dinamic,
certificatele ies din termenul de valabilitate,
operatorul se obliga ca odata cu depunerea
ofertei (in cadrul celei de-a doua etape a

sistemului dinamic) sa prezinte documentele
actualizate.
Precizari:
- In conformitate cu principiul recunoasterii
reciproce, entitatea contractanta are obligatia
de a accepta certificate echivalente emise de
organisme stabilite in alte state ale Uniunii
Europene.
- Daca un grup de operatori economici
depune o candidatura comuna, cerinta se
demonstreaza individual de catre fiecare
membru in parte
- Cerinta Standarde de asigurare a calitatii nu
poate fi indeplinita prin intermediul unei alte
persoane (tert sustinator).
- In cazul in care operatorul economic
demonstreaza ca nu are acces la un certificat
de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l
obtine pana la momentul solicitarii, din
motive care nu ii sunt imputabile, operatorul
poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in
masura in care probele/dovezile prezentate
confirma asigurarea unui nivel corespunzator
al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin
documentatia de atribuire.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate: Nu
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
da □ nu x

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
da x nu □
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. Poate fi acelasi cont deschis pentru toate ordinele de lucru primite in derularea acorduluicadru.
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.
Pe parcursul îndeplinirii contractului, entitatea contractantă urmează să alimenteze contul de
disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul sectorial.
Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului sectorial.
Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand
pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul
nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.
In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
da □ nu x
Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:
Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
da □ nu x
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru
executarea contractului:
da □ nu x (cu exceptia personalului solicitat mai sus care va fi nominalizat in DUAE si pentru
care se vor depune documente odata cu candidatura)

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIERE
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline x
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Procedura restransa x

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu
IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Da x Nu □
IV.2) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
da □ nu x
IV.2.4 Limba in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: Ron
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata
in luni: 2 sau in zile: □□□ (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA V:
DATA
INITIALA STABILITA
PENTRU
DEPUNEREA
CANDIDATURILOR/ SOLICITARILOR DE PARTICIPARE: 18.02.2021
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1 Aceasta achizitie este periodica
da □ nu x
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu
VI.3 INFORMATII SUPLIMENTARE
A. Descrierea sistemului dinamic
Sistemul dinamic, odata initiat, ramane deschis noilor prestatori/executanti (denumiti
candidati) pe toata durata lui, respectiv daca un operator economic nu poate indeplini
cerintele de calificare in momentul in care este stabilita data limita de depunere a
candidaturilor pentru prima data (la initierea sistemului dinamic), acestea isi poate revizui
documentele si poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe 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. Durata unui contract atribuit in cadrul sistemului dinamic
poate depasi duara sistemului dinamic.
Sistemul dinamic este un proces in doua etape:
Etapa 1: Candidatii/Candidatii asociati/Subcontractantii completeaza un formular/chestionar

standard de calificare denumit DUAE si depun documentele solicitate la nivelul prezentului
document.
Termenul initial stabilit la nivelul anuntului de participare, pentru depunerea solicitarilor de
participare/candidaturilor, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii anuntului.
Nota: Toti cei care indeplinesc criteriile de calificare vor fi admisi la sistemul dinamic.
Candidatii respinsi vor primi feedback cu privire la motivul respingerii pentru a le putea
permite sa aplice din nou la o data ulterioara, daca doresc sa faca acest lucru.
Orice operator economic care îndeplinește criteriile de calificare este admis la sistemul
dinamic.
După lansarea sistemului dinamic de achiziţii şi pe întreaga perioadă de valabilitate a
acestuia, entitatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator economic
interesat să depună o solicitare de participare/candidatura cu scopul de a fi admis în sistem.
Un operator economic se poate alatura in orice moment al valabilitatii sistemului dinamic
daca indeplineste criteriile mentionate in anuntul de participare. Entitatea contractanta
trebuie sa evalueze aceste solicitari de participare/candidaturi in termen de 10 zile
lucratoare de la primirea lor (in cazuri justificate termenul poate fi extins la 15 zile
lucratoare).
Nu poate fi emisa o invitatie de participare la ofertare pentru un contract daca nu s-a
finalizat evaluarea solicitarilor de participare.
Nu exista perioada de asteptare intre finalizarea etapei 1 si derularea/initierea etapei 2 –
respectiv, dupa ce a finalizat evaluarea solicitarilor de participare/candidaturile, entitatea
contractanta poate oricand transmite invitatie de depunere oferte pentru un contract in
cadrul sistemului dinamic.
Etapa 2: Entitatea contractanta atribuie contracte individuale prin intermediul sistemului
dinamic.
Nota: 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. Operatorii economici admisi in cadrul sistemului dinamic nu sunt
obligati sa liciteze – cine doreste si considera ca are un interes in a-i fi atribuit contractul
care face obiectul competitiei va depune oferta.
Perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la data transmiterii invitaţiei
de participare la etapa de depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta solicita ofertantilor ca odata cu depunerea ofertelor să confirme că
statutul lor de excludere și calificare nu este modificat înainte de atribuirea fiecărui contract.
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
sistemdinamic.ro@engie.com. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in
termenul mentionat in prezenta documentatie, pe site-ul www.engie.ro - sectiunea noutati.

Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare
sau celor depuse dupa data limita de solicitare clarificari.
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 e-mail-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 maxim 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 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, conform
mențiunilor din invitatia de participare/documentatia ce va sta la baza ofertarii.
Înainte de a efectua cheltuieli din categoria altor sume necesare pentru implementare,
contractantul trebuie să obțină aprobarea entităţii contractante pentru efectuarea cheltuielilor
în cauză. Contractantul trebuie să facă dovada că produsele/serviciile/lucrările a căror
decontare o solicită sunt necesare activităților care sprijină îndeplinirea obiectivelor
principale ale achiziției/contractului iar prețurilor acestora se încadrează în preţurile
aferente unor activități/articole similare prevăzute în contract sau reprezintă preţuri stabilite
în condiții concurențiale de piață; suplimentar, valoarea totală, cumulată a tuturor
produselor/serviciilor/lucrărilor a căror decontare se solicită nu depășește suma fixă
nominală, globală, menționată cu acest scop, în mod distinct, în contractul de achiziție
sectorială.

Entitatea contractantă decontează pe bază de documente justificative valoarea
produselor/serviciilor/lucrărilor corespunzătoare altor sume necesare implementării.
G. Documentele depuse in cadrul sistemului dinamic, inclusiv raspunsul la solicitarile de
clarificari formulate de catre comisia de evaluare a entitatii contractante, vor fi semnate de
reprezentantul legal sau de o persoana imputernicita de acesta cu semnatura electronica,
bazata pe un certificat digital calificat emis de un furnizor de servicii certificare in conditiile
Legii 455/2001. Documentele scanate trebuie sa fie lizibile. Documentele emise in alta
limba decât limba româna trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba româna.
Nota: Modelul de contract publicat la initierea sistemului dinamic poate fi adaptat si
personalizat, inclusiv cu clauze de revizuire si care tin de modul de decontare a
serviciilor/lucrarilor, la nivelul fiecarei ofertari, prin aducerea lui la cunostinta tuturor celor
admisi in sistemul dinamic care vor fi invitati la ofertare, odata cu transmiterea invitatiei de
participare.
VI.4 PROCEDURI DE CONTESTARE
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de
telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro;
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de contestare sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016.
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate:
Cod postal:
Tara:
E-mail:
Telefon:
Adresa
Fax:
Internet
(URL)

