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FISA DE DATE A ACHIZITIEI
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: ORASUL NOVACI

Adresă: Str. PARANGULUI, nr. 79

Localitate: NOVACI Cod poştal: Ţara: ROMANIA

Punct(e) de contact:

În atenţia Tivlea Cristian

Telefon: 0253466553

E-mail: primaria_novaci@yahoo.com Fax: 0253466114

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL):

Adresa profilului cumpărătorului (URL):

Alte informaţii pot fi obţinute la:

Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

□ Altele: completaţi anexa A.I

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul

competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:www.e-licitatie.ro

□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

□ Altele: completaţi anexa A.II

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

□ Altele: completaţi anexa A.III

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a

ofertelor/candidaturilor:

Cel putin cu 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Adresa: mentionata la punctul I.1) – FAX 0253466114

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari:

Cel putin cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Alte precizari privind documentatia de atribuire si/sau raspunsurile la clarificari vor fi

postate si pe site-ul: www.e-licitatie.ro la sectiunea „Documentatie si clarificari”

aferenta prezentei invitatii de participare.
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Riscurile neaccesarii clarificarilor cad in sarcina operatorului economic.

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau

federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau

locale ale acestora

□ Agenţie/birou naţional sau federal

□ Colectivitate teritorială

□ Agenţie/birou regional sau local

□ Organism de drept public

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie

europeană

Altele (precizaţi): autoritati locale

□ Servicii publice generale

□ Apărare

□ Ordine şi siguranţă publică

□ Mediu

□ Afaceri economice şi financiare

□ Sănătate

□ Construcţii şi amenajări teritoriale

□ Protecţie socială

□ Recreere, cultură şi religie

□ Educaţie

Altele

(precizaţi):administratie

publica locala

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante

da □    nu X

Sau, după caz
□ Producere, transport şi distribuţie de
gaz şi de energie termică
□ Electricitate
□ Prospectare şi extragere a gazului şi
petrolului
□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi
a altor combustibili solizi

□ Apă
□ Servicii poştale
□ Servicii feroviare
□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de
autobuz
□ Activităţi portuare
□ Activităţi aeroportuare

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
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II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă

DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A „Serviciului de iluminat

public in orasul Novaci, judetul Gorj”

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor

sau de prestare a serviciilor

a) Lucrări

□

B) Produse c) Servicii

Executare □

Proiectare şi executare

Executarea, prin orice □

mijloace, a unei lucrări,

conform cerinţelor

specificate de autoritatea

contractantă

Cumpărare

Leasing

□

Închiriere

□

Închiriere cu opţiune de

□

cumpărare

O combinaţie între acestea

□

Categoria serviciilor:

Servicii in afara

celor cuprinse in

Anexa 2 A

Locul principal de executare Locul principal de livrare

………………

Cod NUTS …………

Locul principal de

prestare

Orasul Novaci,

judetul Gorj

Cod NUTS RO412

II.1.3) Procedura implică

Un contract de achiziţii publice ■

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) □

Încheierea unui acord-cadru □

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)

Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici

□

Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□

de participanţi la acordul-cadru preconizat

Acord-cadru cu un singur

operator economic □
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Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii

acordului cadru da □ nu

□

Dacă DA,

__________________________________________

(se fac precizări suplimentare referitoare la modul

de desfăşurare a reluării competiţiei între

semnatarii unui acord-cadru)

Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: 60

Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani:

.........................

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

(după caz; numai în cifre):

Valoarea estimată fără TVA: 8.618.998,58 Monedă:

________ sau intervalul: între _____________ şi _______________

Monedă: RON

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc):

__________

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor

Obiectul concesiunii este Serviciul de iluminat Public din Orașul Novaci, judetul

Gorj, care presupune urmatoarele actvitati: a) Intocmirea documentatilor tehnico-

economice necesare realizarii lucrarilor b) Concesionare bunurilor ce compun

Sistemul de lluminat Public (SIP), proprietate a Concedentului; c) Modernizarea

Sistemului de iluminat Public care contin: • iluminatul stradal-rutier; • iluminatul

ornamental; • modernizarea punctelor de aprindere; • realizarea unui sistem dimming

si telemanagement; • iluminatul arhitectural. • extinderea sistemului de iluminat

public dacă este necesar d) Optimizarea consumului de energie electrica pentru

iluminatul public; e) Realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători prin

montare/demontare echipamente g) Preluarea reclamațiilor sistemului de iluminat
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public.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

Vocabular principal Vocabular

suplimentar (după

caz)

50232100-1 Servicii de

intretinere a iluminatului public

(Rev.2)

□□□□-□ □□□□-□

□□□□-□

Obiect(e) suplimentar(e)

45310000-3 Lucrari de instalatii
electrice (Rev.2)
71323100-9 Servicii de
proiectare a sistemelor de
energie electrica (Rev.2)

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□

□□□□-□

□□□□-□ □□□□-□

□□□□-□

□□□□-□ □□□□-□

□□□□-□

□□□□-□ □□□□-□

□□□□-□

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii

publice da □ nu ■

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi

da □ nu ■

anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):

un singur lot

□

unul sau mai multe loturi

□

toate loturile

□

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da □ nu ■

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate

opţiunile)

Obiectul prezentei concesiuni este realizarea unui sistem de iluminat unitar si eficient
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care sa corespunda cerintelor de trafic ,eficienta ,etc si care presupune urmatoarele

lucrari:  Intretinerea – mentinerea sistemului de iluminat public existent in Orașul

Novaci . Garantarea permanentei in functionare a iluminatului public. Modernizarea

sistemului de iluminat public care contine • Modernizarea a 15 puncte de aprindere •

Extinderea iluminatului stradal-rutier la cererea autoritatii contractante • Extinderea

iluminatului ornamental la cererea autoritatii contractante • Modernizarea sistemului de

iluminat arhitectural la cererea autoritatii contractante ;  Realizarea iluminatului

ornamental festiv de sarbatori ( la cererea autoritatii contractante) Prin delgarea

serviciului de iluminat public se va urmari realizarea unui raport calitate/cost cat mai

bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre

riscurrile si beneficiile asumate prin contract. Structura si nivelul tarifelor practicate vor

reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale. Toti

ofertantii interesati pot transmite cereri de clarificari cu 10 zile inaintea termenului

limita de depunere a ofertelor. A.C. va raspunde consolidat, o singura data, cu minim 6

zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

_______________________________________________________________________

___________________________

După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): : 8.618.998,58

Monedă: Lei

sau intervalul: între _______________ şi _______________

Monedă: __________

II.2.2) Opţiuni (după caz)

da □ nu ■

Dacă da, descrierea acestor opţiuni:

____________________________________________________________

Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:

în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

Numărul de prelungiri  posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□

Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite,

calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data
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atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata: 60 luni

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea preţului contractului
da X nu

Contractul va fi ajustat după următoarea metoda: Ajustarea tarifelor unitare aferente
activităților specifice serviciului de iluminat public (după primele 12 de luni) se va face la
tariful ofertat in propunerea financiara, dar nu mai devreme de 12 luni de la ultima
ajustare a acestuia. Ajustarea tarifelor ofertate se va face raportat la indicele preturilor de
consum comunicat de Institutul Național de Statistică. Tarifele unitare inițiale se vor
putea ajusta în raport cu evoluția prețurilor de consum, potrivit următoarei formule: V(l)
= V(0) + A(V), unde: A(V) = [A(ct) + A(ct) x r%] și A(ct)n - [V(0) * RIn-1] / 100 și RIn-
1 - IPCn-1 -100; Tarifele unitare inițiale aferente activităților specifice se vor putea
modifica în următoarele situații: a) la modificarea majoră a costurilor, determinate de
realizarea modernizării sistemului de iluminat public, în vederea îmbunătățirii calitative a
serviciului de iluminat public; b) la modificările determinate de prevederile legislative
care conduc la creșterea cheltuielilor materiale, a cheltuielilor cu protecția mediului și a
cheltuielilor de securitate și sănătate a muncii, a cheltuielilor de personal, potrivit
următoarei formule: V(l) = V(0) + delta(V). unde: V( 1) - valoarea modificată a
activităților specifice serviciului de iluminat public; V(0) - valoarea actuală a activităților
specifice serviciului de iluminat public; delta(V) - creșterea valorii aferente activităților
specifice serviciului de iluminat public; delta(V) = [delta(ct) + delta(ct) x r%], unde:
delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri; r%
- cota de profit.

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI
TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garantie de participare

da ■ nu □

Cuantumul garantiei de participare este de 86.189 lei fara TVA, conform art. 45 alin. (3)
litera a) din HG nr. 867 /2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de
minim 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, perioada cel putin
egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitata prin
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documentatia de atribuire, cu posibilitatea prelungirii acesteia. Echivalenta pentru o
garantie de participare depusa intr-o alta valuta se va face la cursul BNR de la data
publicarii anuntului de concesionare in SEAP. In cazul depunerii de oferte in asociere,
garantia de participare trebuie constituita in numele asociere si sa mentioneze ca acopera
in mod solidar toti membrii grupulul de operatori economici. Garantia trebuie sa fie
irevocabila, plata garantiei se va executa neconditionat, la prima cerere a beneficiarului,
pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Ofertele care nu sunt
insotite de dovada constituirea garantiei pentru participare in cuantumul, forma si
perioada de valabilitate precizate, vor fi respinse ca inacceptabile.

III.1.1.b) Garantie de bună executie

da X

Concesionarul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in
procent de 2,5% din valoarea fara TVA a contractului.
Garantia se constituie in lei. Garantia de buna executlie se va constitui prin retineri
succesive din facturile emise de concesionar. In acest caz, Concesionarul are obligatia ca
in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractulul de concesiune de ambele parti
de a deschide la Trezorerie un cont de disponibil distinct la dispozitra autoritatii
contractante. Suma initiala care se depune de catre Concesionar in contul astfel deschis
nu trebule sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului.
Concedentul se obliga sa elibereze garantia pentru participarea la lictatie si sa emita
ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Concesionarul a facut dovada
deschiderii contului de garantie de buna executie si a constituirii garantiei.
Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeeaza sa alimenteze
acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Concesionarului pana
la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de
atribuire. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
Concesionarului se vor dispune plati atat catre acesta, cu avizul scris al autoritatii
contractante care se prezlnta unitatii Trezoreria Statului, cat si de Trezoreria Statului la
solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantla de
buna executie. Autoritatea 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 Concesionarul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea
contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile
care nu au fost respectate.

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile

relevante

Se specifică sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat,

buget local sau alte surse)

Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit:
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- Buget local

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se

atribuie contractul (după caz)

Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de

servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)

da □ nu ■

Dacă da, descrierea acestor condiţii

III.1.5. Legislatia aplicabilă

a) Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National
de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

d) HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune; e) Legea. nr. 51/2006 a serv.comunitare de utilitati publice, actualizata; f)
Legea nr. 230/2006 a serv.de iluminat public; g) O.U.G. nr. 54/2006 priv.regimul
contractelor de concesiune de bunuri prop.publica si normele de aplicare aprobate prin
H.G. 168/2007; h) H.G. nr. 745/2007 priv.aprobarea Reg.de acordare a licentelor in
domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice; i) Ordinul nr. 134/2021 privind
aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează,
execută şi verifică instalaţii electrice; j) Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Reg.-
cadru al serviciului de iluminat public; l) Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului
de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; m) Ordinul nr. 5/93/2007 pentru
aprobarea contractului-cadru priv.folosirea infrastructurii de distributie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public; n) Ordinul nr. 77/2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilirea, ajustarea și modificare a valorii
activitaților serviciului de iluminat public o) Legea nr.265/2006 priv.aprob. OUG
195/2005 priv.protectia mediului; p) Legea nr.319/2006 securit.si sanatatii in munca

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la
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înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:

CERINTA 1. Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator,

subcontractant) trebuie sa demonstreze neincadrarea in situatiile prevazute la art.79, art.

80, art.81 din Legea 100/2016); CERINTA 2. Operatorul economic (ofertant, ofertant

asociat, tert sustinator, subcontractant) trebuie sa nu se afle in conflict de interese

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la

organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt LEUSTEAN

DUMITRU-primar, MANTA ION-viceprimar,STANISEL SIMONA - secretar, ,

consilierii locali - PORUMBEL GHEORGHE, GHITU MARIA, FIRU IULIANA

MARILENA, MARTESCU FILIMON SORINEL, FUMAREL ION DINEL,

PARASCHIVESCU NICOLAE CRISTIAN, PERPELEA GEORGIAN SILVIU,

GIOANCA ION, BALANOIU LIVIU, PILEA IONUT CATALIN, STANCIULESCU

ION, OPRIAN GHEORGHHE, TITA GHEORGHE MARIAN, CROITORU GABRIEL

MARIAN Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant)

va îndeplini cerinta prin completare în formularul DUAE din documentatia de atribuire.

1. Se depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), completat. 2. Documentele

justificative care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE

urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul

clasat pe locul l in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin

completarea fiecarui DUAE in parte, sunt: 2.1. Certificat de atestare fiscala din care sa

reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la

bugetul general consolidat, la momentul prezentarii. Operatorul economic (ofertant,

ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) va îndeplini cerinta prin completare în

formularul DUAE din documentatia de atribuire. 2.2. Certificat de atestare fiscala din

care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a

contributiilor la bugetul local, la momentul prezentarii. Operatorul economic (ofertant,

ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) va îndeplini cerinta prin completare în

formularul DUAE din documentatia de atribuire. 2.3. Dupa caz, documente prin care se

demonstreaza faptul ca operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator,
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subcontractant) poate beneficia de derogarile prevazute la art. 81, alin. (2), sau altele, din

Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. 2.4. 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 în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul

constatator emis de ONRC / actul constitutiv. 2.5 Formular Declaratie privind evitarea

conflictului de interese 2.6. Alte documente edificatoare, dupa caz. NOTA: In cazul in

care ofertantul isi demonstreaza capacitatea invocand sustinerea acordata de tert/terti

(art.76 din Legea 100/2016) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care

beneficiaza conform art.76 din Legea nr.100/2016, prin prezentarea unui angajament de

sustinere si Documentele justificative din care sa rezulte modul efectiv prin care

tertul/tertii sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere al

persoanei respective, iar persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia

care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 79, art. 80

si art. 81 din Legea 100/2016. - Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la

art. 79, art. 80 si art. 81 din Legea 100/2016 se adreseaza fiecarui membru al asocierii in

cazul in care ofertantul este o asociere.precum si fiecarui subcontractant si fiecarui tert

sustinator. - In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii completeaza câte un

DUAE distinct. - Atat subcontractantul cat si tertul sustinator (daca este cazul)

completeaza câte un DUAE distinct. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul

de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea îndeplinirii obligatiilor

de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat de stat si bugetul

local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, eliberate de autoritatile

competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente

echivalente). - Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în

limba româna În cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi

transmise în limba în care au fost emsie, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu

mentiunea „conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba

româna.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
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CERINTA 1: Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat) ce depune oferta trebuie sa

dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din care sa reiasa ca este legal

constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si

faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul

contractului. CERINTA 2: Operatorul economic va face dovada desfasurarii activitatii pe

baza atestatului ANRE (Atestate: C1A si C2A), de joasa si medie tensiune. In

conformitate cu Ordinul ANRE 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru

atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice,

operatorul economic trebuie sa fie atestat pentru a putea presta servicii in instalatii

electrice de medie si joasa tensiune. Modalitatea de îndeplinire: A. Persoane

juridice/fizice române Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la

procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documente justificative,

respectiv: - Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul

teritorial, va fi prezentat de catre operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul

intermediar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, din care

sa rezulte: a) Obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba

corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. b) Informatiile

cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.

a. Certificatul constatator va fi prezentat de catre operatorul economic in original sau

copie legalizata la semnarea contractului. b. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va

prezenta acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza. - Atestat ANRE

tip C1A si C2A, valabil la data prezentarii. B. Persoane juridice/fizice straine Completare

DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile

aferente situatiei lor. Documentul justificativ, respectiv un document echivalent emis în

tara de rezidenta (în limba în care a fost emis, însotit de traducerea în limba româna), sa

fie prezentat de catre operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul

intermediar, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor

(ofertant, ofertant asociat). Operatorii economici care depun oferta, trebuie sa fie

persoane juridice licentiate in conditiile legii din tara de rezidenta si sa reiasa ca op.ec.

are capacitatea profesionala, potrivit prev. HG nr.745/2007 pentru aprobarea

Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de
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utilitati publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va

prezenta in original, de catre op.ec. participanti la procedura de atribuire inclusiv pentru

eventualii asociati – Decl. pe propria raspundere, prin care se angajeaza, ca in cazul in

care vor fi declarati castigatori, sa solicite si sa obtina Licenta minim Clasa III - emisa de

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice,

pentru activitatile specifice serviciului care fac obiectul contractului, conform prev. H.G.

nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul

serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata: - eliberarea licentei, in termen de

60 de zile de la semnarea contractului de concesiune, conform art. 20 din "Regulamentul

privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare publice din 19.07.2007",

sau dupa caz, - modificarea corespunzatoare a conditiilor asociate licentei in sensul

acordarii permisului de operare in UAT orasul Novaci, in termen de maxim 90 de zile de

la semnarea contractului de concesiune conform art. 23 din "Regulamentul privind

acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare publice din 19.07.2007". Pentru

persoane juridice /fizice straine: Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform

cu originalul”, de catre op.ec. din alte state, un document eliberat de catre Autoritatea

Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice din cadrul

caruia sa rezulte recunoasterea sau echivalarea licentei/autorizatiei/atestatului emise in

tarile de origine pentru prestarea serviciilor de iluminat public (in conformitate cu

prevederile art.8 alin.(1) din Regulamentul de acordare a licentelor indomeniul serviciilor

comunitare de utilitati publice aprobat prin HG nr.745/2007).

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară

Nivel(uri) specific(e) minim(e)

necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea

respectării cerinţelor menţionate:

Cifra de afaceri anuala generala

Media cifrei de afaceri generale

anuale pentru ultimele 3 exercitii

financiare incheiate 2019, 2020 si

2021 trebuie sa fie de minim

4.000.000,00 lei.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul

asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea

IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea

economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul

loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta,

anterior atribuirii contractului, la solicitarea

Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau



14

extrase din situatiile financiare aferente anilor 2019,

2020, 2021 sau orice document edificator din care sa

rezulte cifra de afaceri. Aceste documente vor fi

prezentate si de catre ofertantul asociat si/sau

tertul/tertii sustinator/sustinatori, in situatia in care

resursele acestuia au fost luate in considerare pentru

indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive

obiective si justificate, operatorul economic nu este

in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta

este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice

si financiare prin orice alt document care poate fi

considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de

operatori economici depune o oferta comuna, cerinta

se demonstreaza prin luarea in considerare a

resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta

situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE -

Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B

"Capacitatea economica si financiara". In cazul in

care ofertantul este o asociere, cerinta se considera

indeplinita prin insumarea mediei cifrei de afaceri

anuale a tuturor membrilor asocierii Nota 3: In cazul

situatiilor financiare prezentate in EURO, pentru

transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu

comunicat de BNR pentru anii respectivi Pentru alte

monede decat EURO, se transforma mai intai in

EURO utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019,

2020 si 2021 publicat pe site-ul

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru

transformarea EURO in Lei se vor urma indicatiile

de mai sus. Nota 4: Atunci cand Operatorul

Economic s-a infiintat sau si-a inceput activitatea in
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unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicita

informatii, Operatorul Economic in cauza va include

informatii despre cifra de afaceri pentru exercitiile

financiare incheiate pana la momentul completarii

DUAE. Nota 5: Atunci cand, la completarea DUAE,

Operatorul Economic precizeaza ca documentele

justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse

in declaratia pe proprie raspundere (sub forma

DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica

URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu

trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a

Autoritatii Contractante, documentele suport, ci doar

sa confirme AC ca informatiile sunt disponibile

pentru a fi accesate si transferate de la adresa URL

mentionata de Operatorul Economic. Nota 6:

Documentele emise in alta limba decat limba

romana, trebuie sa fie insotite de traducerea

autorizata in limba romana.

III.2.3) Capacitatea tehnică si/sau profesională

Nivel(uri) specific(e) minim(e)

necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea

respectării cerinţelor menţionate:

Ofertantul va face dovada ca a

executat in ultimii 5 ani lucrari

similare duse la bun sfarsit, prin

prezentarea a cel mult 3

contracte, in valoare cumulata de

minim 4.000.000 lei. Pentru

exprimare in valuta, valoarea

contractelor va fi calculata la

media cursului anual comunicat

de Banca Natlonala a Romaniei

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul

asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea

IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea

tehnica si profesionala", indicand in mod explicit,

pentru fiecare contract prezentat, cel putin

urmatoarele informatii necesare pentru a verifica

modul de indeplinire a criteriului: -denumirea

contractului, -beneficiarul, -tipul lucrarilor Ofertantul

clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de

atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului,
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(http://www.bnr.ro/Cursul-de-

schimb3544.aspx). Nota 1: Prin

sintagma „lucrari duse la bun

sfarsit”, se intelege: a) lucrari

receptionate pe obiecte, care sunt

insotite de proces-verbal de

receptie intocmite in conformitate

cu prevederile legale si tehnice

din domeniul din care face parte

obiectul contractului; sau b)

lucrari receptionate insotite de

proces-verbal la terminarea

lucrarilor; sau c) lucrari

receptionate insotite de proces-

verbal de receptie finala Nota 2:

Prin lucrari / servicii de

proiectare similare se inteleg

lucrari / servicii de proiectare si

constructie si / sau extindere si /

sau reabilitare si / sau

modernizare retele de iluminat

public si orice alte lucrari in

legatura cu retele de transport si

distributie energie electrica

la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/

documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume:

-certificate/documente emise sau contrasemnate de o

autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese

verbale de receptie, -documente constatatoare emise

de autoritatile contractate / Certificari de buna

executie, din care sa reiasa toate elementele necesare

pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate

tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de

catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele

acestuia au fost luate in considerare pentru

indeplinirea cerintei. Documentele prezentate, trebuie

sa ateste urmatoarele: -faptul ca lucrarile au fost

executate în conformitate cu normele profesionale în

domeniu -au fost duse la bun sfârsit.

Infomatii privind subcontractarea

*Proportia de subcontractare Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din
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contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale

subcontractantilor propusi . Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de

indeplinire a viitorului contract de achizitie, ofertantul are dreptul de a include in

propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. --------

--- In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract,ofertantul are obligatia

de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea

D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se

bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si

profesionala", cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/partile

subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Fiecare subcontractant va completa

un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: -partea II

"Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind

operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", -

partea III "Motive de excludere". Autoritatea contractantă nu poate stabili criterii privind

capacitatea pentru subcontractanţii propuşi în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea

tehnică şi profesională a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care

urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Ca

urmare, subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea

îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători,

caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.

Evaluarea susținerii ca terț susținător se realizează fără a exista o limitare în raport cu

procentul de implicare a subcontractantului în cadrul viitorului contract. In cazul in care

cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi,

proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat

pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la

solicitarea entitatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerințe prin

prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. In cazul in care

din informatiile si documentele prezentate rezulta ca subcontractantul propus nu are

capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care

acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, entitatea contractanta va respinge

subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si
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prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala

necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca

efectiv. Dacă prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea

unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de lucrari,

atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de

excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016

* Informatii despre tertul-tertii sustinatori Operatorul economic are dreptul sa invoce

sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la

capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre

operatorul economic si tertul/tertiirespectiv/respectivi. In cazul in care operatorul

economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea

acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a

dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea accesin

orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament in acest sens din partea

tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/ candidatul are obligatia sa

prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care

sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura

indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la

respectivul angajament. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura

sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica

si/sau profesionala indeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se

incadreaza in motivele de excludere art.79, art. 80, art.81 din Legea 100/2016. Daca

tertul/tertii nu indeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se

incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.79, art. 80, art.81 din

Legea 100/2016, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul

economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca

atingere principiului tratamentului egal. In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de

calificare si selectie de catre tertul/tertii care acorda sustinere, autoritatea contractanta

poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare,

documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele
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prezentate,icn cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor

sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor

asumate prin respectivul angajament. In cazul in care contractantul intampina dificultati

pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, iar sustinerea acordata de unul

sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si

profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul

incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul

respectivului angajament ferm. In cazul in care operatorul economic demonstreaza

indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând

sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator -------- Se va

prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE daca este cazul si

angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise

acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va

materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin

angajamente/acorduri urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar

de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea

evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.

III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii

Nivel(uri) specific(e) minim(e)

necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea

respectării cerinţelor menţionate:

Certificate emise de organisme

independente cu privire la

standardele de asigurare a calitatii

Sistemul de Management al Calitatii

în conformitate cu SR EN ISO 9001

sau echivalent Ofertantul va

prezenta un certificat emis de un

organism independent care atesta ca

acesta are implementat, conform SR

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul

asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de

selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si

standarde de management de calitate". Ofertantul clasat

pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va

prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea

Entitatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme

independente, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice

alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile
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EN ISO 9001 sau echivalent, un

sistem de management al calitatii

sau echivalent. Operatorii economici

care nu detin un astfel de certificat

vor furniza documente care

probeaza in mod concludent

indeplinirea cerintei (spre exemplu,

proceduri/manuale de calitate,

activitate procedurata, etc. similare

cu cele prevazute drept conditie

pentru obtinerea unei certificari SR

EN ISO 9001). Documentele

prezentate sa ateste conformitatea

cu standardul specificat sau daca nu

urmeaza aceleasi metode din

standard, trebuie sa dovedeasca ca

îndeplinesc nivelurile de

performanta stabilite de acesta.

prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator

al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de

atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o

oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de

catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract

pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul

asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de

selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si

standarde de management de mediu". Nota 2: Cerinta

privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi

indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert

sustinator). Nota 3: 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

depunerii ofertelor, din motive care nu ii sunt imputabile,

ofertantul 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. Nu se

accepta ca suficienta prezentarea de documente din care

sa rezulte ca operatorul economic este in curs de

certificare.

Certificate emise de organisme

independente cu privire la

sistemele sau standardele de

management de mediu istemul de

Management de Mediu în

conformitate cu SR EN ISO

14001 sau echivalent pentru

activitatea principala a

contractului, respectiv executia

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul

asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de

selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a

calitatii si standarde de management de mediu".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea

criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii

contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante,

Certificat/e emis/e de organisme independente,

respectiv ISO 14001 sau echivalent sau orice alte
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de lucrari. Ofertantul va prezenta

un certificat emis de un organism

independent care atesta ca acesta

are implementat, conform SR EN

ISO 14001 sau echivalent, un

sistem de management de mediu

sau echivalent. Operatorii

economici care nu detin un astfel

de certificat vor furniza dovezi

prin care sa demonstreze ca

actiunile/activitatile pe care le

aplica în îndeplinirea contractului

de lucrari, nu afecteaza mediul.

probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile

prezentate confirma asigurarea unui nivel

corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu

cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru

fiecare asociat in parte, daca este cazul. Nota 1: Daca

un grup de operatori economici depune o oferta

comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre

fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe

care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul

asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de

selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a

calitatii si standarde de management de mediu". Nota

2: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau

echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul

unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul

in care operatorul economic demonstreaza ca nu are

acces la un certificat de mediu ori nu a avut

posibilitatea de a-l obtine pana la momentul

depunerii ofertelor, din motive care nu ii sunt

imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe

sau dovezi, in masura in care probele/dovezile

prezentate confirma asigurarea unui nivel

corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu

cel solicitat prin documentatia de atribuire. Nu se

accepta ca suficienta prezentarea de documente din

care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de

certificare

.............................................. .....................................................

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)

da □ nu ■



22

Contractul este rezervat unor ateliere protejate

□

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă

protejate □

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii

da □ nu ■

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile:

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările

da

nu X

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea

serviciilor respective

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii

Licitaţie deschisă □

Licitaţie restrânsă □

Licitaţie restrânsă accelerată □

Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate:

Cerere de oferte ■

Negociere □

Au fost deja selectaţi candidaţi

da □ nu □

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea

VI.3) Informaţii suplimentare
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Negociere accelerată □

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:

_______________________________________________________________________

__________________

Dialog competitiv □

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau

să participe

(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv)

Număr de operatori economici preconizat □□□

sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□

Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi:

_______________________________________________________________________

___

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al

dialogului (negociere, dialog competitiv)

Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a

da □ nu □

reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor

care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)

X Cel mai mic preţ

sau

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte

5. Modalitatea de departajare a ofertelor

situate pe primul loc cu punctaje egale si
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in situatia in care preturile sunt egale

………………………………

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică

da  nuX

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după
caz)

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract

da □ nu ■

Dacă da,

Anunţ de intenţie                  □              Anunţ despre profilul cumpărătorului □

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Alte publicări anterioare (după caz) □

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Anunt de intentie

Numărul si data publicării în SEAP

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de

participare

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI

SV

□     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □ □      □      □      □     ■      □     □     □

□

Altele:

_______________________________________________________________________

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină

oferta (în cazul unei licitaţii deschise)
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durata în luni: □□□ sau în zile: 4 luni de la data limită de depunere a ofertelor

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in

caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a

tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. Este obligatorie intocmirea

acesteia astfel incat in procesul de evaluare, informatiile si propunerea tehnica sa permita

identificarea facila a corespondentei cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al

continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea/entitatea contractanta.

Ofertantul va prezenta modul de realizare a serviciilor prin furnizarea informatiilor

referitoare la abordarea din punct de vedere proces tehnologic pentru realizarea

serviciilor. Propunere tehnica va contine urmatoarele: A. Prezentarea modului de

realizare serviciilor, care va descrie: a) Conceptia proprie privind metodologia, planul de

lucru si modalitatea de organizare și functionare a serviciului, cu resursele necesare a fi

implicate: personalul atestat, utilajele folosite, modul de lucru, activitatile si sarcinile

concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului de

concesiune precum si orice alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea

corespunzatoare a propunerii tehnice si pentru demonstrarea corespondentei acesteia cu

cerintele Caietului de sarcini. b) Personalul de specialitate minim, asa cum este solicitat

in caietul de sarcini. Operatorul economic trebuie sa furnizeze informatii referitoare la

studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului tehnic de specialitate,

responsabil de indeplinirea contractului, precum si la modul in care operatorul economic

ofertant si-a asigurat accesul la acesti specialisti care sunt strict necesari pentru

îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și

contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul

din care face parte obiectul contractului. Pentru personalul minim de specialitate

mentionat in caietul de sarcini, se vor prezenta urmatoarele documente: Lista persoanelor

responsabile pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii la care se vor

atasa: diplome, certificate, atestari. Personalul solicitat de autoritatea contractanta poate
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fi: a) personal propriu angajat, de care dispune ofertantul, situatie in care se va prezenta:

Extrase din Registrul General al Salariatilor (REVISAL)/contract individual de munca -

in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, sau b) personal la care poate avea

acces, situatie in care se va prezenta : Declaratia de disponibilitate – in original, sau c)

bazandu-se pe resursele unei terte persoane, (subcontractant astfel cum prevede art.172

alin.(4) in Legea nr.98/2016, ori tert sustinator). Subcontractanţii pe a căror capacităţi

ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de

calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de

subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. c) Informatii referitoare

la utilaje, instalatii, echipamente tehnice, asa cum sunt solicitate in caietul de sarcini. d)

Modul de respectare a conditiilor de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe

toata durata de indeplinire a contractului; e) Prezentarea unei metodologii privind

depozitarea deseurilor rezultate din activitatea de executie/inretinere/reparatii; f)

Programul de prestare pe luni calendaristice, la nivel de categorie de servicii (intretinere/

mentenanta, montat/demontat iluminat festiv si arhitectural), care sa ilustreze succesiunea

tehnologica de realizare a serviciilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care

ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea serviciilor, in special: -

secventierea, derularea in timp a activitatilor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse

in procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice

corespunzatoare obiectului contractului; - denumirea activitatilor si subactivitatilor

aferente. g) Fisele tehnice ale echipamentelor si utilajelor completate de catre ofertanti cu

datele tehnice, insotite de documente de la producatori/furnizori din care sa reiasa

caracteristicile tehnice ale acestora (cataloage de produse / instructiuni tehnice etc) Pentru

activitatea de executie lucrari de modernizare si extindere se va prezenta: 1. Rezumatul

Propunerii Tehnice; 2. Metodologia de executare a lucrarilor, cu descrierea modului in

care Ofertantul intentioneaza sa execute toate activitatile solicitate prin Documentatia de

Atribuire astfel incat sa fie asigurate conditiile ca lucrarile sa fie realizate la parametrii

calitativi solicitati si sa fie finalizate in termenul limita solicitat, prezentând in mod

minim urmatoarele informatii: - abordarea generala si coordonarea activitatilor, -

detalierea modului de executie a principalelor activitati care fac obiectul contractului, -

structura organizatorica a personalului implicat in realizarea contractului (inclusiv
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subcontractorii, daca este cazul), - responsabilitatile personalului implicat in coordonarea

executiei si controlul calitatii lucrarilor executate, - adecvarea la constrangerile fizice

impuse de amplasamentul lucrarii si prezentarea metodologiilor de executie a unor lucrari

speciale sau in conditii climatice nefavorabile, - orice alte informatii considerate

relevante in acest scop 3. Planul de management al calitatii in cadrul Contractului, cu

descrierea principalelor proceduri care vor fi utilizate de Ofertant pentru asigurarea/

controlul calitatii activitatilor desfasurate pe parcursul implementarii contractului (de

exemplu: in fazele premergatoare executiei, in toate stadiile punerii in opera, pentru

verificarea lucrarilor executate si receptia lucrarilor finalizate, in perioada de notificare a

defectiunilor, etc.), responsabilitatile si resursele pentru executia/ gestionarea/ controlul

calitatii, etc. Procedurile tehnice de executie care sa acopere toata plaja de

lucrari/operatiuni necesare in executia contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de

lucrari ce se vor executa; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerintele si cantitatile din

documentatia de atribuire, nefiind acceptate proceduri/instructiuni de executie cu caracter

general, si vor trebui sa cuprinda la nivel minimal: a) descrierea completa a metodelor pe

care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul executiei lucrarilor; b) resursele

umane, materiale si utilaje de constructii alocate fiecarei activitati procedurate; c)

descrierea completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse; Pentru descrierea

completă a procedurilor succesive tehnice de execuţie specifice, se va tine cont de

cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se

vor avea în vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 –privind calitatea în construcţii, HGR

766 – Regulamentele privind calitatea în construcţii, Catalogul Standardelor Romane –

ASRO şi Normativele în vigoare aferente procedurilor descrise şi celelalte prevederi

legale menţionate în caietele de sarcini. Obs: Nu se admit proceduri tehnice de executie

care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauza. 4. Graficul de proiectare si executie a

lucrarilor - Programul de executie din conditiile de contract Graficul de proiectare si

executie a lucrarilor (Graficul de eşalonare calendaristică Gantt) si care prezinta toate

informatiile necesare intelegerii modului in care Ofertantul intentioneaza sa deruleze

executia Lucrarilor, incluzand aspecte privind: - activitatile principale si subactivitatile

acestora, - succesiunea si duratele activitatilor, - perioadele de desfasurare a activitatilor

si punctele de reper relevante, - drumul critic, - resursele alocate (personal, utilaje, etc.), -
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rezervele de timp pentru situatii neprevazute, - perioadele cu restrictii in executia unor

activitati, - orice alte informatii considerate relevante in acest scop; 5. Personalul propus

si managementul contractului pentru executia lucrarilor (in corelare cu informatiile

solicitate in sectiunile de mai sus); Ofertantul va prezenta structura resurselor umane

propuse pentru execuția lucrărilor făcând referire la calificările și la responsabilitățile

acestora în execuția contractului. Ofertanții trebuie să includă aici toți factorii participanți

la proiect, printre care: - Furnizare, Laboratoare Încercări, Șef Șantier, Responsabil

Asigurarea Calității, RTE pentru specialități, Pază, SSM, etc., într-o lista cu personalul pe

care intenționează să îl utilizeze la realizarea lucrărilor. Ofertantul va ilustra organizarea

de proiect pe care o propune prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa

identifice in mod clar tot personalul si care va include si o descriere a rolurilor si

responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei. Nota: La

nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului / resurse si

organizare, ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii

atestați, care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând

astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor,

standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului,

în propunerea tehnică va fi descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în

implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant

şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi

prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie

aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). 6.

Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activitatilor contractului (incluzand detalii

privind utilajele si echipamentele ce vor fi utilizate pentru executia lucrarilor si numarul

acestora, 7. Modalitatea de efectuare a inregistrarilor si inregistrarile efectuate in legatura

cu indicatorii cantitativi si calitativi asociati executiei Lucrarilor (se vor detalia avand in

vedere cerintele minime stabilite prin Caietul de Sarcini si se vor complete in

conformitate cu Planul de management al calitatii in cadrul Contractului) 8. Masurile

aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor

din domeniul mediului ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului 9. Masurile

aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor
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din domeniul social si al relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului

Contractului sau alte prevederi legale (incluzand informatii privind masurile prevazute

pentru siguranta si sanatatea in munca, asigurarea conditiilor de munca si odihna, masuri

pentru perioadele climatice nefavorabile, etc.) 10. Masuri aplicate de Ofertant pentru

supravegherea lucrarilor in perioada de garantie acordata B. In cazul asocierii sau

subcontractarii, propunerea tehnica va cuprinde modul de impartire a sarcinilor intre

operatorii economici implicati, precum si nivelul de implicare din punct de vedere al

resurselor materiale si umane utilizate. C. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu

privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de concesiune,

conform prevederilor art. 38 din Legea nr. 100/2016. In acest sens, se va prezenta in

original - Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor referitoare

la conditiile de mediu, social și cu privire la relatiile de munca (Formular model). In

cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre

asociatul desemnat lider. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare

la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si

sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii privind reglementarile care

sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obține de la

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. D.Se va prezenta in original - Acordul privind

prelucrarea datelor personale. F. Se vor indica, motivat, care informatii din propunerea

tehnica sunt considerate confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de

proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica

considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta

mentiune. Lipsa acestor indicatii clare si distinct presupune ca documentele nu sunt

confidentiale, propunerea tehnica va fi astfel considerata ca document public in sensul

Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. In acest se va

prezenta in original - Declaratia privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara

care au caracter confidential G. Lipsa oricarei descrieri de mai sus sa descrierea

incompleta are ca efect respingerea ofertei ca neconforma (dupa transmiterea unei

solicitari de clarificari si primirea unui raspuns la aceasta) iar in cazul lipsei unui
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document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia in forma incompleta /

necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind

neconforma, fara a solicita prezentarea documentelor/informatiilor lipsa. Nu este permisa

completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea

propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de

atribuire va conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari

vor viza doar aspecte de forma sau de confirmare/detaliere a informatiilor/documentelor

deja prezentate. Orice propunere tehnică ce are in continut elemente copiate din caietul de

sarcini sau a documentatiilor / parti din documentatiile tehnice puse la dispozitie in

dopcumentatia de concesiune sau referinte la alte proceduri de achizitie va fi respinsă ca

neconformă. Propunerea tehnica va indeplini toate cerintele solicitate prin caietul de

sarcini si trebuie să raspunda la intrebarea „cum si cu ce/cine vom proiecta si executa

lucrarile si vom efectua serviciile de mentenanta si intretinere” si sa reflecte asumarea da

către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute în caietul de sarcini.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va intocmi propunerea financiara in conformitate cu cerintele documentatiei de

atribuire. Lipsa propunerii financiare reprezinta lipsa actului juridic de angajare in

contract, ceea ce conduce la respingerea ofertei ca inacceptabila. In cazul unei oferte

comune, propunerea financiara va fi semnata de liderul asocierii precum si de toti ceilalti

membri ai asocierii sau doar de liderul asocierii. Oferta are caracter obligatoriu, din punct

de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate a acesteia. Propunerea

financiara trebuie să fie prezentata in lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua

zecimale. Propunerea financiara va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii

valorice a serviciilor si va contine urmatoarele: Ofertantul va elabora propunerea

financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pretul

ofertat, va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a serviciilor si va

contine urmatoarele: 1. Formularul de oferta - (Formularul model) si anexele acestuia.

Propunerea financiara se va realiza in urma centralizarii datelor din propunerea tehnica si

va cuprinde: - Pretul total pentru activitatea de intretinere/mentenata/reparatii a sistemului

de iluminat stradal, pe durata a 5 ani; - Pretul total pentru activitatea de modernizare a

punctelor de aprindere; - Prelul total pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, pe
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durata a 5 ani; - Pretul total pentru activitatea de modernizare si extindere a retelei de

iluminat public; - Cuantumul redeventei acordate. Propunerea financiara trebuie sa se

incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului

de concesiune respectiv. La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul

eventualele deduceri daca sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica

indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit. Ofertantul va include, in

cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de: - prestarea categoriilor de

servicii prevazute in listele de cantitati; - protejarea mediului, conform normelor legale; -

procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor

necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de

sarcini. 2. Modelul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, insotit de

eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se

vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase

pentru autoritatea contractanta. 3. Se vor indica, motivat, care informatii din propunerea

financiara sunt considerate confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de

proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara

considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta

mentiune. Lipsa acestor indicatii clare si distinct presupune ca documentele nu sunt

confidentiale, propunerea financiara va fi astfel considerata ca document public in sensul

Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. In acest se va

prezenta in original - Declaratia privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara

care au caracter confidential. Nivelul redevenței Pentru fiecare An Contractual Delegatul

va plăti o Redevență de 1% din cuantumul veniturilor, fără TVA, încasate de delegat din

serviciile prestate (valoarea lucrărilor de servicii și reparații a sistemului de iluminat

public, valoarea pentru activitatea de modernizare, valoarea pentru activitatea de

extindere și valoarea pentru activitatea de realizare a iluminatului festiv) ș i se va indexa

anual cu rata inflației . Plata redevenţei se face anual, până la data de 31 martie a fiecărui

an pentru anul anterior.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Numarul de exemplare în original: unu (1) Numarul de exemplare în copie: unu (1)

Numarul de exemplare/suport electronic (CD/DVD) : unu (1) Oferta va fi semnata de
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reprezentantul legal. În cazul în care oferta a fost semnata de o alta persoana, se va

prezenta Împuternicire de semnatura, pentru semnatarul ofertei. Ofertantul va prezenta

câte un exemplar al ofertei si al documentelor care o însotesc în original si o copie,

introduse în plicuri interioare marcate corespunzator cu “ORIGINAL” si respectiv

“COPIE” si cu denumirea si adresa ofertantului. Plicurile interioare vor fi introduse într-

un plic(colet) exterior având înscrise urmatoarele: Adresa la care se depune oferta :

Primaria orasului Novaci, str. Parangului, nr. 79, oras Novaci, judetul Gorj,

Tara:Romania Denumirea contractului pentru care se depune oferta:,, Delegarea gestiunii

prin concesionare, a Serviciului de iluminat public in oras Novaci, judetul Gorj, anunt de

participare simplificat nr……………..cu precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE

DE DATA…………, ORA.......” Denumirea si adresa ofertantului. Plicurile interioare

(un original si o copie) vor contine, la rândul lor, câte alte 3 plicuri sigilate inscriptionate

dupa cum urmeaza: - plicul nr. 1 - Documente de calificare - plicul nr. 2 - Oferta tehnica -

plicul nr. 3 - Oferta financiara. Oferta va avea si o copie a Formularului de contract

(semnat si stampilat), indicând ca ofertantul l-a citit, înteles si acceptat pe deplin.

Plicul/coletul va contine si un CD, cu o copie electronica a propunerii tehnice si

propunerii financiare. În cazul în care exista discrepante între versiunea electronica si

versiunea tiparita, originala, va fi luata in considerare aceasta din urma. Oferta va fi

semnata de catre persoana autorizata. Ofertantii au obligatia de a numerota, semna fiecare

pagina a ofertei (atât originalul cât si copia) precum si de a anexa un OPIS al

documentelor prezentate.Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al

continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta.În

cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens, acestea

vor fi semnate si parafate conform prevederilor legale. Oferta trebuie sa contina, anexate

exterior, urmatoarele documente, completate corespunzator: 1. Scrisoare de înaintare; In

cazul in care documentele ofertei sunt semnate de o alta persoana decat reprezentantul

legal, atunci se va prezenta in acest sens o imputernicire, se va completa Formularul 2 in

original si copie dupa cartea de identitate. 2. Garantia de participare. Neprezentarea

propunerii tehnice si / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)

da □ nu ■

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare:

_____________________________

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

da  nu □

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):

VI.3) ALTE INFORMATII

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor

documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci,

brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de

fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. 1 .

P e n t r u d e s c h i d e r e a s i v i z u a l i z a r e a d o c u m e n t e l o r s e m n a t e e l e c t

r o n i c , s e p o a t e u t i l i z a a p l i c a t i a

https://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify 2. Reguli

de comunicare si transmitere a datelor: - Procedura de atribuire se va desfasura offline; -

Solicitarile de clarificari/informatii suplimentare referitorare la prezenta documentatie de

atribuire, se vor transmite prin fax, e-mail, servicii poștale, cu minim 11 zile anterior

termenului limită de depunere a ofertelor; - Raspunsurile la solicitarile de

clarificari/informatii suplimentare vor fi publicate de catre Autoritatea/entitatea contractanta

in SEAP, la secţiunea ,,Documentatie, clarificari si decizii", cu 6 zile inainte de data limita

de depunere a ofertelor; - Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de

evaluare va transmite eventualele solicitari de clarificari, precizari, completari ale

documentelor si/sau imbunatatiri ale ofertelor finale, prin utilizarea facilitatilor tehnice de

comunicare electronice - numar de fax, adresa de e-mail, mentionate de ofertant in

Scrisoarea de inaintare. - Comisia de evaluare va analiza si verifica ofertele primite

excluzandu-le pe cele inacceptabile, neconforme si neadecvate si intomind un clasament cu

ofertele considerate ,,admisibilie’’; - Autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a

transmite tuturor operatorilor rezultatele verificarii si evaluarii ofertelor, iar ofertantului

declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta
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acordul de a incheia contractul de concesiune. 3. Operatorii economici care intentionează sa

depuna oferta, au obligatia de a urmari documentatia aferenta anuntului de concesiune, pe

toata durata de desfasurare a prezentei proceduri. 4. Sedinta de deschidere se finalizează

printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentantii

operatorilor economici participanti la sedinta de deschidere, in care se consemneaza modul

de desfasurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor,

elementele principale ale fiecarei oferte. 5. Comisia de evaluare va transmite un exemplar al

procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanti la procedura de

atribuire, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta de deschidere. 6. Orice

decizie cu privire la calificarea/selectia ofertantilor/candidatilor sau, după caz, cu privire la

evaluarea ofertelor se adopta de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare

sedintei de deschidere a ofertelor. Nota: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe

primul loc cu preturi egale: In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul

loc, cu preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va

solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis,

caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul

cel mai scazut.

VI.4) CĂI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

E-mail: Telefon:

Adresă Internet

(URL)

Fax:

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)

Denumire oficială: Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3

Localitate:

Bucuresti

Cod poştal: 030084 Ţară:Romania
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E-mail:

office@cnsc.ro

Telefon: 021/310.4641

Adresă Internet

(URL)

Fax: (+4)021/310.4642

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si

vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in

conformitate cu art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Compartimentul investitii, integrare europeana, urbanism si dezvoltare

locala-achizitii publice

Adresă: Str Parangului Nr. 79, Oras Novaci, Judetul Gorj

Localitate:

Novaci

Cod poştal: Ţară:Romania

E-mail:

primaria_novaci

@yahoo.com

Telefon: 0253466553

Adresă Internet

(URL)

Fax: 0253466114
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ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT

I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

Punct(e) de contact:

În atenţia:

Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă Internet (URL):

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV
DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE
ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

Punct(e) de contact:

În atenţia:

Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă Internet (URL):

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE
OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE
Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

Punct(e) de contact:

În atenţia:

Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă Internet (URL):
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ANEXA B
INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. □□□ DENUMIRE
_____________________________________________
1) DESCRIERE SUCCINTĂ

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE

PUBLICE)

Vocabular principal Vocabular suplimentar

(după caz)

Obiect principal □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Obiect(e)

suplimentar(e)

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□

□□□□-□  □□□□-□

□□□□-□  □□□□-□

□□□□-□  □□□□-□

3) CANTITATE SAU DOMENIU

_______________________________________________________________________

__________________

_______________________________________________________________________

__________________

Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): __________ Monedă:

___________

sau intervalul: între _____________________ şi _______________________ Monedă:

___________

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA

DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE (după caz)

Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□

5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele
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referitoare la garantia de participare)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________

- Utilizati prezenta anexă pentru fiecare lot -



CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE
ILUMINAT PUBLIC AL ORASULUI NOVACI

CAPITOLUL 1
Preambul
1. Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune prin care autoritățile administrației
publice locale în calitate de Concedent transferă unui operator toate sarcinile și
responsabilitățile privind furnizarea/ prestarea serviciilor de utilități publice, precum și
administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, pe baza unui
contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.
2. Contractul prin intermediul căruia Concesionarul, în calitate de operator primește
dreptul de a exploata lucrările/serviciile, preluând astfel și riscurile aferente exploatării
acestora, este considerat a fi contract de concesiune de lucrări/servicii.

Art. 1. Părțile contractante
În temeiul Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările
și completările ulterioare, ale Legii nr. 230/2016 a serviciului de iluminat public, privind
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și ale Hotărârii Guvernului nr.867/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din legea 100/2016 s-a încheiat
prezentul contract de concesiune, între:
ORASUL NOVACI, cu sediul in in orasul Novaci, str. Parangului, nr. 79, judetul Gorj,
telefon/fax 0253/466221; 0253/466552, cod fiscal 4666126, reprezentată prin Dl. Leustean
Dumitru, funcţia primar în calitate de concedent, pe de o parte,
și
...................................................................................., cu sediul în
..........................................................telefon..................../fax.............................CUI
RO......................................., certificat de înregistrare/înmatriculare.........................................
cont..........................................................................deschis la
Trezoreria......................reprezentat prin .........................................................., având funcția
de ............................................în calitate de concesionar, pe de alta parte.

CAPITOLUL II Termene
Art.2 Durata prezentului contract de concesiune este de 5 ani, începând de la data semnării
contractului.
Art.3 Contractul poate fi prelungit cu acordul părților, în condițiile legii, pe o perioadă de
maximă egală cu jumătate din durata sa inițială,  prin Act Adițional încheiat cu cel puțin 3
luni înainte de încetarea lui.



Art.4 Concesionaruł va asigura desfășurarea serviciului minim, dacă este cazul, și de la data
expirării prezentului contract până la stabilirea noului operator desemnat și semnarea unui nou
contract dar nu mai mult de 90 de zile.
CAPITOLUL III
Obiectul contractului
Art.5 Obiectul contractului îl constituie delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat
public din Orasul Novaci prin contract de concesiune, constând în activitățile de operare
propriu- zisă, gestiune și întreținere-menținere a infrastructurii aferentă serviciului de iluminat
public, modernizare si extindere, în conformitate cu obiectivele concedentului.

Art.6 Obiectul concesiunii este Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din
orasul Novaci, care presupune următoarele activități:
a) Intocmirea documentatilor tehnico-economice necesare realizarii lucrarilor
b) Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de lluminat Public (SIP), proprietate a
Concedentului;
c) Modernizarea Sistemului de iluminat Public care contin:
• iluminatul stradal-rutier;
• iluminatul ornamental;
• modernizarea punctelor de aprindere;
• realizarea unui sistem dimming si telemanagement;
d) Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public;
e) Realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători prin montare/demontare
echipamente;
f) Extinderea sistemului de iluminat public când situația o va impune.
g) Preluarea reclamațiilor sistemului de iluminat public.
Art.7 În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii
de bunuri:
a) bunuri de retur, reprezentând completări realizate în sistemul de iluminat public din
Orasul Novaci, din surse proprii ale concesionarului, documentațiile tehnic-economice
aferente, precum și bunurile preluate de le concedent, pe bază de proces-verbal la semnarea
contractului de concesionare;
b) bunuri de preluare, reprezentând bunurile care aparțin concesionarului utilizate de
acesta pe durata concesiunii şi care prin înțelegerea între părți la încetarea contractului pot
reveni concedentului, in cazul în care acesta își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul
plății unei compensații, de regulă egală cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor
respective;
c) bunuri proprii, reprezentând bunurile care aparțin concesionarului, utilizate de acesta
pe durata concesiunii și care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea
acestuia.

CAPITOLUL IV
Dispoziții generale
Art.8 Anexele contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a Serviciului de iluminat
Public din Orasul Novaci, sunt:



a) Caietul de sarcini al serviciului aprobat prin HCL nr. 94/26.09.2022
b) Propunerea tehnica si propunerea financiară
c) Regulamentul Serviciului de iluminat Public din Orasul Novaci aprobat prin HCL nr.
94/26.09.2022
d) Inventarul bunurilor mobile și imobile, aferente Sistemului de Iluminat public din
Orasul Novaci aprobat prin HCL nr. 33/1999 și predate pe bază de proces verbal
concesionarului la încheierea contractului de concesionare
e) Proces verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la punctul d)
f) Garanția de bună execuție, după constituire
g) Răspunsurile la solicitările de clarificări
h) Alte documente- dacă este cazul.

Art.9 Orasul Novaci păstrează prerogativele privind dreptul de a urmări, controla și
supraveghea toate activitățile în legătură cu Serviciul de Iluminat Public din Orasul Novaci
a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de
concesionar prin oferta depusă și prezentul contract;
b) calitatea și eficiența serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de
performanță stabiliți prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Orasul Novaci
c) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere in funcțiune a SIP parte
componentă  din infrastructura  edilitar-urbană a Comunei Baia de Fier.

CAPITOLUL V
Redevența
Art.10
(1). Redevența anuală datorată de concesionar este de 1% pe an, și care va putea fi
majorată, conform cu prevederile legate în cazul preluării rețelei de iluminat aflată în
proprietatea distribuitorului, prin act adițional.
(2). Plata redevenței se va face la începutul fiecărui an, până la data de 30 a lunii martie a
fiecărui an, pentru anul în curs prin ordin de plată în contul orasului Novaci deschis la
Trezoreria statului.
(3). Pentru neplata redevenței la termenul stabilit in prezentul contract de concesionare,
concesionarul va plăti o penalizare in conformitate cu Legea or.72 din 25/03/2013.

CAPITOLUL VI
Lucrări întreținere - menținere, realizarea iluminatului ornamental festiv şi plăți
Art.11
(1) Concesionarul se angajează să execute lucrările de întreținere-menținere, realizare a
iluminatului ornamental-festiv și optimizarea consumului de energie in sistemul de iluminat
public pe întreaga perioada a concesiunii, în conformitate cu oferta depusă de concesionar
serviciului de Iluminat Public din Orasul Novaci.
Prețul total pentru această activitate va fi stabilit prin raportare la prețurile ofertate în funcție
de lucrări/servicii recepționate , astfel:
- pret activitate de intretinere/mentenanta/reparatii pe o perioada de 5 ani – .......................
lei (...................... lei/an)



- pret activitate de modernizare a punctelor de aprindere – ........................ lei
- pret pentru realizarea iluminatului festiv pe o perioada de 5 ani – ....................... lei
- pret pentru activitatea de modernizare si extindere a iluminatului public – ...................... lei
(2) Plata lucrărilor de întreținere și menținere a serviciului de iluminat public, se va efectua de
către concedent lunar, pe toată perioada contractului de concesionare. În acest sens,
concesionarul va emite și va prezenta concedentului situațiile de plată conform proceselor
verbale de recepție  și după   aprobarea acestora de către Concedent va emite factura
corespondentă în perioada 5-10 a fiecărei luni, facturi a căror valoare va fi calculată prin
aplicarea tarifelor contractului la situația de lucrări încheiată pentru luna precedentă.
Facturile vor fi însoțite de procesul verbal de recepție a lucrărilor, precum și de situația
respectivă de plată avizată de reprezentanții concedentului.
(3) Contravaloarea  lucrărilor de întreținere-menținere a iluminatului public va fi achitată de
către concedent la prețurile unitare stabilite în ofertă.
(4) Pentru plata cu întârziere a facturilor emise și depuse de concesionar, concedentul va plăti
o dobândă legală penalizatoare, conform prevederilor Legii 72/28.03.2013.
Art.12  Concesionarul se angajează să monitorizeze consumurile terților de rețeaua de
iluminat public și să gestioneze eficient energia electrică consumată în cadrul Serviciului de
Iluminat Public din Orasul Novaci.

CAPITOLUL VII
Drepturile  părților
Art.13  Concesionarul are următoarele drepturi:
1) Să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile , activitățile și
serviciul de iluminat public ce fac obiectul prezentului  contract de concesiune;
2) Să execute lucrări pe drumurile și în spațiile pe care există rețele de iluminat public, cu
obligația de a asigura siguranța circulației publice, refacerea trotuarelor, pavajelor,
imbrăcăminților rutiere și a spațiilor verzi, precum și protejarea/refacerea altor rețele
adiacente dacă acestea au fost afectate de intervențiile sale;
3) Să preia la semnarea contractului liber de sarcini serviciul de iluminat public cu toate
componentele sale;
4) Să preia pe bază de inventar sistemul de iluminat public liber de orice sarcini, precum
și toate componentele sale, atât cele aparținând domeniului public și privat al Comunei Baia
de Fier, cât și cele pentru care acesta are potrivit legii dreptul de folosință gratuită a acestora,
pe toată durata de folosință a acestora;
5) Să proiecteze și să execute orice lucrări suplimentare în sistemul de iluminat public,
solicitate de concedent;
6) Să întrerupă prestarea serviciului de mentenanță a iluminatului public, cu un preaviz
de 10 zile, în cazul în care, concedentul nu-și respectă obligația de plată, potrivit art. 11  (1),
(2), (3), (4) din prezentul contract de concesionare:
7) Să rezilieze contractul în cazul în care concedentul nu-și îndeplinește sistematic,
pentru o perioadă mai mare 3 luni, obligațiile de plată, potrivit serviciul prestat;
8) Să emită în condițiile legii, avize tehnice utilitare privind amplasarea de lucrări civile
sau industriale pe domeniul public pe care se află situat sistemul de iluminat public al orasului
Novaci.



Art.14 Concedentul are următoarele drepturi:
1) Să inspecteze bunurile, activitățile și serviciul public concesionat, precum și modul în
care este satisfăcut interesul public și să verifice respectarea obligațiilor asumate prin
contract;
2) Să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune din
motive excepționale, legate de interesul național sau local, ca urmare a modificărilor
legislative apărute pe parcursul derulării contractului;
3) Să rezilieze contractul, în cazul în care, concesionarul nu-și respectă obligațiile
asumate prin prezentul contract.
4) Să aprobe programele de activitate aferente sistemului de iluminat public local

CAPITOLUL VIII
Obligațiile părților
Art.15. Concesionarul are următoarele obligații:
1) Să respecte prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public Orasul Novaci;
2) Să deservească toți beneficiarii Serviciului de Iluminat Public din al Orasul Novaci din
aria de acoperire pentru care a fost licențiat;
3) Să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanță stabiliți de
autoritățile administrației publice locale prin Regulamentul  Serviciului de Iluminat Public din
Orasul Novaci;
4) Să furnizeze autorităților administrației  publ ice locale informațiile solicitate și să
asigure accesul la informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și
dezvoltării serviciului de iluminat public, în conformitate cu clauzele contractului de
concesionare și cu prevederile legale în vigoare;
5) Să preia de la autoritățile administrației publice locale, pe bază de proces verbal,
sistemul de iluminat public liber de sarcini și componentele acestuia, la semnarea contractului
de concesiune;
6) Să presteze serviciul de iluminat public conform prevederilor din Regulamentul
Serviciului de Iluminat Public din Orasul Novaci, in condițiile de calitate și eficiență;
7) Să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul contractului de concesionare, precum
și să nu subdelege serviciul de iluminat public;
8) Să plătească redevența la valoarea stabilită și la termenul prevăzut în contractul de
concesiune;
9) Să efectueze întreținerea ți menținerea în stare perfectă de funcționare a Serviciului de
Iluminat Public din Orasul Novaci cu respectarea indicatorilor prevăzuți în Regulamentul
Serviciului de Iluminat Public din Orasul Novaci;
10) Să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur astfel încât, la încetarea
contractului de concesiune, capacitatea de realizare a serviciului de iluminat public să fie cel
puțin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului;
11) Să transmită concedentului modificările apărute în patrimoniul concesionat, precum și
inventarul patrimoniului public concesionat (cantitativ și caloric), pentru înregistrarea acestuia
in contabilitatea concedentului, până la finalul fiecărui an;



12) Să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice
sarcini la încetarea contractului de concesiune;
13) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității proprii și măsurile ce
se impun pentru asigurarea continuității activității;
14) Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de
protecție a muncii
15) Să predea la încetarea contractului de concesiune toată documentația tehnico-
economică referitoare la serviciul de iluminat public gestionat;
16) Să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare,
protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc);
17) Să asigure continuitatea prestării activității sau serviciului de mentenanța a
iluminatului public la încetarea contractului de concesionare din alte cauze decât prin
ajungere la termen, excluzând forța majoră, în condițiile stipulate în contract, până la
prelungirea acestuia de către concedent, dar nu mai mult ‹de 90 zile de zile de la apariția
cauzei;
18) Să notifice de îndată concedentului, în cazul în care concesionarul sesizează existența
sau posibilitatea existenței unei clauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării
activității sau serviciului de iluminat public, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru
asigurarea continuității activității
19) Să aplice normele de protecția muncii specifice activității desfășurate în cadrul
serviciului contractat;
20) Să anunțe concedentul de orice întrerupere a lucrărilor în cel mult 24 ore de la apariția
cauzei care a determinat întreruperea;
21) Să permite accesul concedentului la toate documentele necesare pentru verificarea
cantității și calității lucrărilor de întreținere-menținere a SIP executate
22) Să întocmească anual un raport complet al activității desfășurate privind starea și
funcționarea SIP din Orasul Novaci, pe care îl va transmite la concedent până cel mai târziu
ultima zi a lunii martie pentru anul anterior;
23) Să respecte pe toată perioada derulării contractului de concesionare dispozițiile legale
în vigoare, referitoare la personalul care lucrează în cadrul societăților comerciale;
24) Să asigure pe toată perioada derulării contractului de concesionare pregătirea
profesională, autorizarea personalului, respectând prevederile prescripțiilor tehnice ale actelor
normative în vigoare, precum și a celorlalte dispoziții legale privind activitățile care fac
obiectului prezentului contract;
25) Să respecte pe perioada derulării contractului de concesionare toate condițiile impuse
de caietul de sarcini, anexe integranta a prezentului contract;
26) Să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate
din culpa sa și dovedite ca atare, conform prevederilor legale;
27) Concesionarul va înființa un dispecerat, într-un spațiu propriu sau închiriat în termen
de 30 zile de la semnarea contractului;
28) Concesionarul va organiza și administra evidența reclamațiilor primite de la
Concedent și beneficiari ai iluminatului public, acționând pentru soluționarea lor



29) În termen de 30 zile de la încheierea procesului verbal de predare-primire a Sistemului
De Iluminat Public, Concesionarul va prezenta și va pune la dispoziția orasului Novaci un
contract de asigurare, încheiat cu o societate de asigurări cu privire la Sistemul de Iluminat
Public pe care îl primește în concesiune având ca obiect asigurarea de răspundere civilă în
eventualitatea accidentelor provocate terților, Delegatarului, salariaților sau reprezentanților
Delegatarului, ca urmare a executării Contractului;
Art. 16 Concedentul are următoarele obligații:
1) Să verifice periodic nivelul de calitate, îndeplinirea indicatorilor de performanță,
menținerea echilibrului contractual rezultat din licitație;
2) Să predea concesionarului la data semnării contractului de concesiune pe baza de
proces verbal Sistemul de Iluminat Public, cu toate bunurile, instalațiile, echipamentele și
dotările aferente întregii activității, libere de orice sarcini
3) Să notifice tuturor părților interesate informațiile solicitate potrivit legii referitoare la
delegarea gestiunii prin contract de concesionare
4) Să faciliteze concesionarului autorizarea lucrărilor de întreținere- menținere pe
domeniul public și privat al Orasul Novaci în conformitate cu reglementările legale în vigoare
5) Să-și asume pe perioada derulări contractului toate responsabilitățile și obligațiile ce
decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina
concesionarului prin contractul de concesionare
6) Să toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în așa fel încât capacitatea
de a realiza serviciul de iluminat public să rămână cel puțin constantă pe toată perioada
concesiunii;
7) Să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract
de concesionare;
8) Să nu modifice în mod unilateral contractul de concesionare în afară de cazurile
prevăzute expres de lege.
9) Să notifice concesionarul de apariția oricărei împrejurări de natură să aducă atingere
drepturilor concesionarului;
10) Să asigure asistența și protecția necesare, pentru cazul unor intervenții ce presupun
exercitarea autorității publice;

CAPITOLUL IX
Cantitatea și calitatea serviciilor, indicatorii de performanță
Art. 17
(1) Cantitatea, calitatea și indicatorii de performanță ai serviciului de iluminat public sunt
prevăzute in caietul de Sarcini și Regulamentul Serviciului de Iluminat public Orasul Novaci,
care sunt parte integrantă din prezentul contract;
(2) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de către
concesionar in asigurarea serviciului de iluminat public;
(3) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
serviciul de iluminat public în ce privește continuitatea furnizării acestuia din punct de vedere
cantitativ și calitativ, al adaptării permanente al serviciului la cerințele utilizatorilor, al
excluderii oricărei discriminări privind accesul la acesta, precum și al respectării
reglementărilor specifice din domeniul iluminatului;



(4) Concesionarul nu poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea obligațiilor sale
și/sau pentru pagubele rezultate din fulgerarea uneia din instalațiile electrice, vânt cu viteza
mai mare de 120 km/oră, ceață cu privire la nivelul de iluminare, întreruperea iluminării ca
urmare a întreruperii fumizării energiei electrice de către distribuitorul de energie electrică din
motive independente de concesionar, deteriorarea rețelelor și toate pagubele rezultate din acte
de vandalism sau accidente rutiere;
Art.18 lndicatorii de performanță generali și garantați pentru serviciul de iluminat public sunt
stabiliți in Regulamentul Serviciului de Iluminat public din Orasul Novaci.

CAPITOLUL X
Încetarea contractului
Art. 19
(1). Prezentul contract de concesionare încetează:
- de plin drept, în situația în care concesionarului i se retrage licența de operator al
serviciului public delegat, sau în cazul în care aceasta nu a fost prelungită la expirarea
termenului pentru care a fost acordată;
- la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia in condițiile legii;
- în cazul în care interesul național sau local o impun, prin denunțarea unilaterală de
către concedent, cu plata prestațiilor executate de concesionar și care au fost recepționate și
neachitate la momentul în care intervine încetarea contractului de concesiune;
- în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu
plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
- in cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu
plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
- la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata nici unei
despăgubiri;
- în cazul în care interesul național sau local o impun, prin răscumpărarea concesiunii, la
propunerea concedentului, caz în care concedentul va întocmi o documentație tehnico-
economică în care se va stabili prețul răscumpărării;
- în caz de intrare în faliment a concesionarului.
(2). La încetarea, din orice cauza, a contractului de concesionare, bunurile ce au fost utilizate
de concesionar în expłoatarea concesiunii, vor fi repartizate după cum urmează:
a) Bunurile care aparțin concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata
concesiunii și care prin înțelegere între părți pot reveni concedentului, dacă acesta își
manifestă intenția de a le prelua prin cumpărare, de regulă la un preț cel puțin egal cu valoarea
contabilă actualizată a bunurilor respective, ca bunuri de preluare;
b) Bunurile care aparțin concesionarului și au fost utilizate pe durata concesiunii de către
acesta, iar care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului,
ca bunuri

CAPITOLUL XI
Împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar



Art.20
(1) Părților contractante le este interzis cu desăvârșire să ia măsuri care, prin finalitatea lor
ar conduce la deteriorarea condițiilor de mediu în urma derulării prezentului contract de
concesiune;
(2) Responsabilitatea privind obținerea și deținerea de avize, autorizații și acorduri de
mediu, conform legislației în vigoare, pentru activitățile care fac obiectul prezentului contract
de concesiune, este în sarcina concesionarului, începând cu data intrării in vigoare a
prezentului contract.
CAPITOLUL XII
Forța majoră
Art.21
Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea
în mod necorespunzător total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost
cauzată de forța majoră. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte
părți în termen de 24 de ore de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în
vederea limitării consecințelor lui. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul
respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului
contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

CAPITOLUL XIII
Răspunderea contractuală și rezilierea contractului
Art. 22
(1) Nerespectarea de către părțile contractante, in tot sau in parte, a obligațiilor
contractuale prevăzute in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a
părții aflate în culpă;
(2) În situația în care concesionarul ignoră sistematic prevederile contractului de
concesiune, abandonează sau întrerupe activitățile legate de realizarea obiectului concesiunii,
precum și a oricăror altor situații care conduc la nerealizarea obiectului concesiunii, se aplică
sancțiunea decăderii din drepturi a acestuia;
(3) Decăderea din drepturi a concesionarului echivalează cu rezilierea contractului, fără
punere in întârziere și fără vreo altă formalitate. Decăderea din drepturi obligă pe concesionar
acoperirea prejudiciilor suportate de concedent;
(4) În cazul în care, activitățile concesionarului, legate de realizarea obiectului concesiunii
nu pot fi realizate datorită atitudinii culpabile a concedentului, acesta din urmă va fi obligat
să-l despăgubească pe concesionar, corespunzător prejudiciului adus;
(5) Dacă stabilirea activităților sau atitudinii culpabile a concedentului sau concesionarului,
după caz, a cuantumului prejudiciului cauzat concedentului sau concesionarului, după caz, și
stabilirea unei drepte și echitabile despăgubiri nu pot fi realizabile pe cale amiabilă, va fi
sesizată instanța de judecată competentă.

CAPITOLUL XIV
Comunicări – Notificări
Art. 23



(1) În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una celeilalte este
valabil îndeplinită dacă va fi trimisă cu confirmare de primire, la adresa
.......................................................................................................................................................
..., pentru concesionar și la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract pentru
Concedent.
(2) În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire (A. R.) și se consideră primită de destinatar la data
menționată în confirmarea de primire.
(3) Dacă notificarea se trimite prin telefax sau e-mail, ea se consideră primită în ziua în
care a fost expediată.
(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.
(5) Refuzul de a primi notificările nu reprezintă o lipsă a aducerii la cunoștință, ci o cauză
de neîndeplinire a procedurii de comunicare.

CAPITOLUL XV
Litigii
Art. 24
(1) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acesteia sa fie rezolvate pe cale amiabilă
de reprezentanții lor.
(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor patrimoniale pe cale amiabilă,
părțile se vor adresa Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Gorj

CAPITOLUL XVI
Dispoziții finale
Art. 25
(1) Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act adițional încheiat între
părțile contractante.
(2) Prezentul contract împreună cu anexele sale, și care fac parte integrantă din cuprinsul
său, reprezintă voința părților semnatare.
(3) Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act adițional, numai în cazul apariției unor
circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora, și care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
(4) Ajustarea prețului contractului
Contractul va fi ajustat după următoarea metoda: Ajustarea tarifelor unitare aferente
activităților specifice serviciului de iluminat public (după primele 12 de luni) se va face la
tariful ofertat in propunerea financiara, dar nu mai devreme de 12 luni de la ultima ajustare a
acestuia. Ajustarea tarifelor ofertate se va face raportat la indicele preturilor de consum
comunicat de Institutul Național de Statistică. Tarifele unitare inițiale se vor putea ajusta în
raport cu evoluția prețurilor de consum, potrivit următoarei formule:
V(l) = V(0) + A(V), unde:
A(V) = [A(ct) + A(ct) x r%] și



A(ct)n - [V(0) * RIn-1] / 100 și RIn-1 - IPCn-1 -100;
Tarifele unitare inițiale aferente activităților specifice se vor putea modifica în următoarele
situații:
a) la modificarea majoră a costurilor, determinate de realizarea modernizării sistemului
de iluminat public, în vederea îmbunătățirii calitative a serviciului de iluminat public;
b) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creșterea
cheltuielilor materiale, a cheltuielilor cu protecția mediului și a cheltuielilor de securitate și
sănătate a muncii, a cheltuielilor de personal, potrivit următoarei formule:
V(l) = V(0) + delta(V). unde:
V( 1) - valoarea modificată a activităților specifice serviciului de iluminat public;
V(0) - valoarea actuală a activităților specifice serviciului de iluminat public;
delta(V) - creșterea valorii aferente activităților specifice serviciului de iluminat public;
delta(V) = [delta(ct) + delta(ct) x r%], unde:
delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;
r% - cota de profit.
Art. 26 Garanția de bună execuție a contractului
(1) Concesionarul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului până la
concurența sumei de …………….. lei, după semnarea contractului de către părți.
(2) Garanția de bună execuție se constituie din rețineri succesive lunar, în cuantum de
2,5% din valoarea facturii pentru lucrările de menținere și întreținere, începând de la prima
situație de lucrări facturată, până la acoperirea sumei ce se va constitui cu titlu de garanție.
Prestatorul se obligă să deschidă un cont la dispoziția autorității contractante în termen de cel
mult 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți. Perioada pentru care
se constituie garanția de bună execuție trebuie să acopere întreaga durată de valabilitate a
contractului.
(3) Concedentul se obligă să elibereze garanția pentru participare în 3 zile de la
deschiderea contului pentru constituirea Garanției de bună execuție și să emită ordinul de
începere a contractului prestării serviciilor după semnarea acestuia.
(4) Concedentul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în
limita prejudiciului creat, dacă Concesionarul nu își execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții
asupra garanției de bună execuție, Concedentul are obligația de a notifica acest lucru
Concesionarului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
(5) Concedentul se obligă să restituie garanția de bună execuție a contractului, astfel –
garanția aferentă lucrărilor de întreținere-menținere se va restitui/elibera în termen de 14 zile
de la data terminării prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract.
Art. 27
Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, un exemplar pentru
Concedent și unul pentru Concesionar și intră în vigoare la data semnării sale.

CONCEDENT, CONCESIONAR,


















































































































































