
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. 
Cod de identificare fiscala: 10874881; Adresa: Sucursala CNE Cernavoda, Str. Medgidiei nr. 2; Localitate: Cernavoda; Cod Postal: 010494;
Tara:  Romania;  Codul  NUTS:  RO321 Bucuresti;  Adresa de e-mail:  Andreea.Vlad@cne.ro;  Nr  de telefon:  +40 241803847;  Fax:  +40
241236006;  Persoana  de  contact:  Andreea  Vlad;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii  contractante(URL)
http://www.nuclearelectrica.ro/; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct,
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la (Website):
http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 6
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.6) Activitate principala
Electricitate

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Servicii de testare psihologica la angajare si examinare periodica a personalului CNE Cernavoda
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 10874881/2020/0736.01

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Servicii
Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              CNE Cernavoda pentru 3200 persoane pe durata celor 2 ani  de contract,  repartizate aproximativ egal  pe durata
contractului, cca. 1600 de persoane pe fiecare an contractual.
Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 3-a zi
dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost
adresate in termenul prevazut. Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6
zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 142592 ; Moneda: RON
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II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
 

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
S.N. Nuclearelectrica SA, Sucursala CNE Cernavoda (CNE)

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform  Caietului  de sarcini CA CR 30812
Procesul de testare psihologica va avea ca principiu de baza raportarea rezultatelor evaluarii insusirilor psiho-aptitudinale ale
subiectului  la  standardele stabilite prin psihoprofesiogramele elaborate pentru principalele categorii  ocupationale din CNE
Cernavoda. Psihoprofesiogramele existente (pentru 16 categorii ocupationale) vor fi verificate si actualizate anual de catre prestator
astfel incat acestea sa reflecte cu acuratete modificarile intervenite in structura elementelor avute in vedere la elaborarea acestora
(cerintele / sarcinile posturilor, riscurile asociate locurilor de munca, valorile organizatiei, structura grupurilor de lucru, alte elemente
specifice activitatii unitatii).
 
Pentru colectarea informatiilor necesare procesului de verificare si actualizare a psihoprofesiogramelor, prestatorul va proceda la:
-   analiza cerintelor / sarcinilor posturilor inscrise in fisele de post;
-   analiza riscurilor asociate posturilor, care sunt inscrise in Fisele de expunere la riscuri profesionale existente la beneficiar ;
-   observarea locurilor de munca;
-   intervievarea conducatorilor locurilor de munca;
-   alte actiuni specifice, in limita procedurilor aplicabile din centrala.
Bateriile de teste utilizate vor fi diversificate, adecvate si reprezentative pentru principalele categorii ocupationale existente in cadrul
CNE Cernavoda si vor asigura transparenta, reproductibilitatea si obiectivitatea procesului de testare psihologica. Metodele şi
tehnicile de testare utilizate trebuie să conducă la rezultate a căror valorificare să permită atingerea, cel puţin, a următoarelor
obiective ale procesului:
•   Prevenirea angajării în cadrul CNE Cernavoda a unor persoane care, prin caracteristicile lor comportamentale, direct sau în
condiţiile unor factori favorizanţi, ar putea pune în pericol securitatea centralei, a mediului şi a personalului, respectiv identificarea în
timp util cu ocazia examinarilor periodice a modificărilor caracteristicilor comportamentale ale personalului angajat, care ar putea
conduce la efectele de mai sus.
•   Evitarea erorilor de selecţie personal concretizate în angajarea unor persoane ale căror caracteristici psiho-aptitudinale sunt
incompatibile cu cerinţele/sarcinile postului sau cu caracteristicile psihologice ale membrilor grupurilor de lucru în care trebuie să fie
integrate.
•   Evaluarea competenţelor şi comportamentelor personalului aflat pe posturi de conducere/şefi de compartimente sau inclus în
programe de succesiune pentru astfel de posturi, în vederea implementării unor programe adecvate de pregătire a acestui personal.
 
Urmatoarele competenţe/comportamente considerate de achizitor ca fiind esenţiale pentru ocuparea unui post de conducere/şef
de compartiment vor fi evaluate prin metode si tehnici psihologice:
•   Capacitatea de a conduce în siguranţă;
•   Capacitatea de a atinge obiectivele stabilite;
•   Capacitatea de a lucra în echipă;
•   Capacitatea de a face faţă şi de a susţine schimbarea;
•   Capacitatea de a comunica eficient;
Capacitatea de realizare, punere în valoare a potenţialului echipei.

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

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 70%
Punctaj maxim factor: 70
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II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

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

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

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

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu
 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
COfertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72, 73 din
Legea 99/2016.
 
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire, sunt:
- Dan Bîgu - Director Sucursala CNE Cernavoda;
- Adrian Mihai - Director Directie de Productie CNE Cernavoda, Inlocuitor de drept Director CNE;
- Valerian Sorin Ghelbereu – Director Tehnic, Inlocuitor de drept Director CNE;
- Georgeta Ionescu – Director Economic CNE Cernavoda;
- Sibel Chespi – Economist Principal, Inlocuitor de drept Director Economic CNE Cernavoda;
- Titina Holobiuc - Sef Serviciu Analize Cost-Buget, Inlocuitor de drept Director Economic CNE Cernavoda
- Carmen Frunza – Sef Serviciu Contabilitate si Patrimoniu, Inlocuitor de drept Director Economic CNE Cernavoda
- Milica Raduta –Sef Birou Juridic si Contencios
- Dana Lavinia Vladu-Dinu - Consilier juridic Principal, Inlocuitor de drept Sef Birou Juridic si Contencios
- Horatiu Ionescu - Inginer Sef Departament Planificare Strategica si Achizitii (DPSA)
- Florin Georgescu – Sef Serviciu Achizitii Produse, Inlocuitor de drept Inginer Sef DPSA
- Mihaela Mirela Hada - Sef Serviciu Control Materiale, Inlocuitor de drept Inginer Sef DPSA

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

Experienta specifica a personalului
(psihologul/psihologii) propus de
ofertant in prestarea de servicii de
testare psihologica a personalului
implicat in activitati industriale cu
sau fara risc de exp

Pentru demonstrarea experientei
specifice a personalului ofertantul
va prezenta in propunerea tehnica
copii dupa documente justificative
in acest sens (recomandari din
partea beneficiarului, orice alte
documente relevante care sa
confirme experienta personalului
propus in domeniul prestarii de
servicii de testare psihologica a
personalului implicat in activitati
industriale cu sau fara risc de
expunere la radiatii ionizante).

30%
Punctaj maxim factor: 30

Algoritm de calcul: PF2 = 30 puncte, in cazul in care personalul propus a prestat servicii de testare psihologica a
personalului implicat in activitati industriale cu risc de expunere la radiatii ionizante in cadrul unuia sau mai
multor contracte;
PF2 = 20 puncte, in cazul in care personalul propus a prestat servicii de testare psihologica a personalului
implicat in activitati industriale fara risc de expunere la radiatii ionizante in cadrul unuia sau mai multor
contracte;
PF2 = 0 puncte, in cazul  in care personalul propus nu a mai prestat servicii de testare psihologica a personalului
implicat in activitati industriale, cu sau fara risc de expunere la radiatii ionizante

Punctaj maxim total: 100
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- Cristian Ion Predescu - Sef Serviciu Planificare Strategica, Inlocuitor de drept Inginer Sef DPSA
- Ileana Tiron – Sef Serviciu Achizitii Servicii si Lucrari (SASL)
- Daniel Elian Mircea – Inginer Specialist SASL, Inlocuitor de drept Sef Serviciu SASL
- Mariana Laslau – Subinginer Principal Grup Evaluare Costuri SCM-BSA
- Cristian Tiron –Inginer Sef Departamentul Pregatire si Dezvoltare Resurse Umane
- Madalina Stefanic-Economist Principal Serviciul Resurse Umane
- Mihaela Galateanu- Sef Serviciu Resurse Umane
Modalitate de indeplinire
Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor
completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) – Sectiunea Motive de excludere, cu informatiile aferente situatiei lor
Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati, dupa cum
este cazul) vor completa si depune in SEAP, semnate electronic, odata cu DUAE si Declaratie/declaratiile pe proprie raspundere
privind neincadrarea in prevederile art 72 si 73 din Legea 99/2016 (se va completa Formularul III.1.1.a)
 
 
CCerinta nr. 2
Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si
180 din Legea 99/2016
 
Modalitatea de indeplinire:
- Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor
completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) – Motive de excludere, cu informatiile aferente situatiei lor
- La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea acestei
cerinte, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE (inclusiv pentru ofertanti asociati,  terti,  sustinatori,  subcontractanti
declarati, dupa caz), astfel:
Pentru persoane juridice / fizice romane:
- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat (buget local- pentru sediul sau punctul de lucru prin care se vor presta serviciile,  buget de stat etc) la momentul
prezentării;
- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv pentru sediul sau punctul de lucru prin care se vor presta
serviciile;
- Dupa caz, documente prin care demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179,
alin (2)  art.180  alin ( 2) art.184 din Legea nr. 99/2016;
- Alte documente edificatoare, dupa caz;
Pentru persoane juridice / fizice straine:
- Orice documente considerate edificatoare, in tara de origine sau in tara in care acestia sunt stabiliti, respectiv certificate, caziere
judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in
limba romana.
- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus
sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, se va accepta o declaratie pe propria
raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie
autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente
in acest sens.
 
Nota:  Certificatele  fiscale/documentele  edificatoare  vor  trebui  sa  ateste  ca  ofertantul,  ofertantii  asociati,  tertii,  sustinatori,
subcontractantii declarati nu au datorii restante la data prezentarii acestora.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerinta nr. 1.
Operatorii economici participanți la procedură trebuie să fie legal constituiți și înregistrați, în conformitate cu prevederile legale din
țara de rezidență, nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii și trebuie să aibă capacitatea profesională
de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
 
Modalitatea de îndeplinire:
-    Toți  operatorii  economici  participanți  la  procedură  (ofertant,  ofertant  asociat,  subcontractant,  după caz)  vor  completa
Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) – Sectiunea Criterii de selectie, Cap. A, cu informatii aferente situatiei lor.
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-   La solicitarea entității contractante, pentru confirmarea cerinței, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de
atribuire asupra ofertelor admisibile, vor prezenta documente prin care să probeze cele asumate prin completarea DUAE, astfel:
1.1. Pentru ofertanți persoane juridice/fizice române - se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului
(ONRC) în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata
1.2. Pentru ofertanți persoane juridice/fizice străine - se vor prezenta  documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Informațiile cuprinse în cadrul Certificatului constatator/documentului similar trebuie să fie reale/ actuale la data prezentării
documentului.
Cerinta nr. 2
Operatorii economici participanți la procedură trebuie sa detina Autorizatie CNCAN pentru activitati de testare psihologica a
personalului ce desfasoara activitati in domeniul nuclear
Modalitatea de indeplinire:
-    Toţi  operatorii  economici  participanţi  la  procedură  (ofertant,  ofertant  asociat,  subcontractant,  după caz)  vor  completa
Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) - Secțiunea Criterii de selecţie, Cap. A cu informaţiile aferente situaţiei lor.
- La solicitarea entităţii contractante, pentru confirmarea cerinţei, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de
atribuire asupra ofertelor admisibile,  va prezenta autorizatia solicitata,  valabilă la data prezentării  sau declaratiei  pe propria
raspundere a ofertantului ca o va obtine si sa prezinte aceasta autorizatie in maxim 30 de zile de la data comunicarii hotararii de
adjudecare, daca este declarat castigator.
Nota: Ofertanţii persoane juridice/fizice străine trebuie să detina şi să prezinte autorizatiile, licentele solicitate, în mod similar cu
ofertanţii persoane juridice/fizice române.
Documentele prezentate trebuie sa contina informatii reale/actuale la data prezentarii.
Cerinta nr. 3
Operatorii economici participanți la procedură trebuie sa faca dovada dreptului legal de administrare a instrumentelor de testare
psihologica
Modalitatea de indeplinire:
-    Toţi  operatorii  economici  participanţi  la  procedură  (ofertant,  ofertant  asociat,  subcontractant,  după caz)  vor  completa
Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) - Secțiunea Criterii de selecţie, Cap. A cu informaţiile aferente situaţiei lor.
- La solicitarea entităţii contractante, pentru confirmarea cerinţei, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de
atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta avizul Colegiului Psihologilor pentru probele psihologice standardizate / licente,
valabil la data prezentării.
Nota: Ofertanţii persoane juridice/fizice străine trebuie să detina şi să prezinte avizul solicitat, în mod similar cu ofertanţii persoane
juridice/fizice române.
Documentele prezentate trebuie sa contina informatii reale/actuale la data prezentarii.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Proportia de subcontractare
Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, operatorii economici vor indica in oferta, la momentul depunerii
acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:
(i)   In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii NU se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare
ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai dacă subcontractantii respectivi sunt cunoscuţi
la momentul depunerii ofertei.
(ii)   In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu,
datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.
Modalitatea de indeplinire: 
-In situatia mentionata la pct. (i) ofertanții vor completa DUAE – Sectiunea Motive de excludere;
-In situatia mentionata la pct. (ii)  ofertanții vor completa DUAE – Sectiunea Motive de excludere si Sectiunea Criterii de selectie, cap.
A, B sau C, dupa cum este aplicabil;
-In toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu,
acordul/acordurile de subcontractare odată cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor.
-Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul pentru demonstrarea cerințelor de calificare, trebuie să completeze, la
rândul lor, un DUAE separat, incluzând informații din care sa rezulte ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de excludere prevăzute
la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016 (se va completa Sectiunea Motive de excludere din DUAE) precum si informații care
prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul (se va completa Sectiunea Criterii de
selectie, cap. A, B sau C, dupa cum este aplicabil). Subcontractanții vor demonstra îndeplinirea cerințelor referitoare la capacitatea
tehnica si/sau profesionala precum si deținerea anumitor autorizații  specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o
îndeplinește fiecare.
În cazul subcontractanților pe ale căror capacități ofertantul NU se bazează, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data
depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va conține numai informațiile referitoare la neîncadrarea în situațiile de
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excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016 (se va completa Sectiunea Motive de excludere din DUAE).
-La solicitarea entității  contractante, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta documente justificative care
probează cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

 
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare:

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
GGarantia de participare (GP) este de 1.400 lei.
Valabilitate garantie de participare: 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR în data in
care este publicat anuntul de participare in SICAP (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in
SICAP a anuntului de participare).
Conform art. 42 din HG 394/2016 garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si neconditionata si se poate constitui prin:
a) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in
conditiile legii – depus pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in SICAP ca document scanat, semnat cu semnatura
electronica, alaturi de DUAE si documentele aferente propunerilor tehnica si financiara.
b) prin Ordin de plata (virament bancar), confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii
contractante
-LEI, cont BCR Cernavoda RO63RNCB0116 0497 1852 0008
-EURO, cont BCR Sect.1 Bucuresti RO45RNCB0072 0497 1852 0010
-USD, cont BCR sect.1 RO40RNCB0072 0497 1852 0003    
-CAD, cont BCR sect.1 RO66RNCB0072 0497 1852 0020
Dovada constituirii garantiei de participare se depune in SICAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, impreuna cu
DUAE si documentele aferente propunerilor tehnica si financiara pana la termenul limită de depunere a ofertelor.
Garantia de participare trebuie sa respecte conditiile art. 42 al. 2, 3 si 4 din HG 394/2016.
Entitatea contractanta poate retine Garantia de participare in conditiile art. 43 din HG 394/2016.
Entitatea contractanta va restitui garantia de participare fiecarui ofertant participant la procedura, in conformitate cu prevederile
art.44 din HG nr.394/2016.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% din valoarea fără T.V.A. a contractului. Modalitatea de constituire va fi in conformitate
cu prevederile art. 46, alin. (1) din H.G. nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin virament bancar sau
printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în
condiţiile legii, conform precizarilor de la art.11. din Propunerea de contract.

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 66 din Legea nr. 99/ 2016 privind achizitiile sectoriale (se va utiliza Formularul VI.3.2).

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
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
a) Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare;
b) HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodoligice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
c)  Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru
documentul european de achizitie unic
d) Legea nr 101/2016 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, cu modifcarile si completarile ulterioare;
d)dupa caz, alte acte normative (vezi  www.anap.gov.ro )
Pentru situatiile neacoperite de prezenta documentatie de atribuire se aplica legislatia in vigoare a Romaniei.
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III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 Nu
 Nu-
 Nu--

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Da

 

Sectiunea IV Procedura
 

IV.1 Descriere
 

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : EUR

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
1) Propunerea tehnica va fi incarcata in Sectiunea dedicata acesteia din SEAP. Toate documentele vor fi certificate prin semnatura
electronica extinsa.
Propunerea tehnica va fi intocmita ca document separat, parte a ofertei, si va contine un comentariu, articol cu articol al Caietului de
sarcini CR#30812 prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile/cerintele continute in caietul de
sarcini.
Se va completa si incarca in SEAP Formularul de Propunere Tehnica IV.4.1 + Anexa(sectiunea formulare) atat in format  „*pdf” cat si
in format „word”, completat integral in mod corespunzator.
2) In propunerea tehnica se vor include toate documentele necesare prestarii serviciilor, mentionate in Caietul de sarcini si fara a se
limita la:
2.1. Declaratie pe proprie raspundere ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca, in conformitate cu prevederile art. 64 al. (2) din Legea nr. 99/2016 – Formular IV.4.1.1.a;
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Informatii referitoare la reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia
adoptata la nivelul Uniunii Europene pot fi obtinute de la adresa http://publications.europa.eu/ro/applications
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: https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie.
Nota: Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de
munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si
acordurile internationale in aceste domenii, mai sus mentionate.
2.2  Declaratie privind luarea la cunostinta a prevederilor Acordului de Confidentialitate si ca este de acord cu semnarea acestora in
cazul in care este castigator (Formular IV.4.1.b).
2.3 Declaratie pe propria raspundere asupra capacitatii de gestionare / stocare a inregistrarilor la nivelul cantitatii cerute prin caietul
de sarcini.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Valoarea totala ofertata, reprezentand valoarea calculata conform Formularului IV.4.2 din sectiunea Formulare, va fi transmisa
obligatoriu in format electronic, CRIPTATA, in SEAP, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul
de participare simplificat.
Propunerea financiara va fi intocmita astfel:
a) Se vor completa Formularul IV.4.2. si Centralizatorul financiar IV.4.2.a, anexa la acesta.
b) Pretul ofertat va fi exprimat in Lei fara TVA.
c) Nu se accepta oferte partiale.
d) Nu se accepta oferte alternative.
e) Reguli de impozitare: Pentru orice achizitie de servicii se aplica regulile de impozitare conform Codului fiscal din Romania in
vigoare la data prestarii  serviciilor. Orice ofertant strain va prezenta un angajament ferm ca daca este declarat castigator va
transmite la Entitatea contractanta, in fiecare an de derulare al contractului, certificatul de rezidenta fiscala.
In caz contrar, nu se pot aplica prevederile conventiei pentru evitarea dublei impuneri dintre Romania si statutul ofertantului cu
privire la reducerea cotei de impozitare pe venit, aplicandu-se cota de impozitare din Codul Fiscal din Romania.
Nota:
Dupa transmiterea catre SEAP a rezultatelor analizei documentelor de calificare si a propunerilor tehnice, sistemul va permite
entitatii contractante accesul la informatiile privind propunerile financiare ale ofertantilor ale caror oferte au fost considerate
admisibile (valoarea criptata, Formular IV.4.2 - Formularul de oferta si Centralizatorul financiar IV.4.2.a, anexa la acesta).

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
A) In conformitate cu prevederile art. 67 din HG 394/2016:
(1) Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta (propunerea tehnica, propunerea financiara), DUAE (pentru ofertanti,
subcontractanti, tert sustinatori), precum si toate documentele insotitoare, numai in format electronic, semnate cu semnatura
electronica,  si  numai pana la data si  ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul  de participare.  Oferta va avea
valabilitate de cel putin 4 luni.
Ofertantul va completa si va depune in SEAP in Sectiunea „Documente de calificare”, numai in format electronic si numai pana la
data si ora-limita de depunere a ofertelor, urmatoarele documente insotitoare ale ofertei/DUAE:
- Adresa de inaintare cu opisul documentelor depuse conform prezentei fise de date – Formular IV.4.3.1;
- Documentul care dovedeste constituirea Garantiei de participare;
- Imputernicire pentru persoana care va semna electronic oferta si imputernicire pentru persoana care semneaza fizic oferta -
Formularului IV.4.3.2;
-  Declaratiile  pe  proprie  raspundere  (pentru  ofertanti,  subcontractanti,  tert  sustinatori)  privind incadrarea/neincadrarea  in
prevederile art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, prin completarea Formularul III.1.1.a;
- Acordurile de subcontractare si, dupa caz, Angajamentul de sustinere (Formularul III.1.3.3) din care rezulta modul efectiv in care se
va materializa sustinerea;
- Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea/neincadrarea in prevederile art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice, prin completarea Formularului IV.4.3.3.
(2) Propunerea tehnica si documentele constitutive ale acesteia se depun in Sectiunea dedicata „Documente de oferta tehnica” din
SEAP. Toate documentele de fundamentare a valorii  (Formularul de oferta IV.4.2.  si  Anexa la acesta) se depun prin mijloace
electronice, fiind incarcate in sectiunea dedicata „Oferta financiara” din SEAP.
(3) In conformitate cu prevederile art. 143, alin (2), litera j) din HG 394/2016, in cazul in care oferta si documentele care o insotesc,
incarcate in SEAP de catre operatorii economici, nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, oferta este considerata inacceptabila si va fi respinsa.
(4) Toate documentele se vor intocmi in limba romana. Documentele de calificare ce au stat la baza completarii DUAE, emise in alta
limba se vor prezenta, la solicitarea entitatii contractante, insotite de traduceri autorizate in limba romana.
B)  In  baza  prevederilor  art.  129  alin  (1)  din  HG nr.  394/2016  ofertantul  elaboreaza  oferta  in  conformitate  cu  prevederile
documentatiei de atribuire si indica motivat in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea
financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.
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Potrivit art. 70 alin. (4) din Legea 99/2016 informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice
sau  comerciale  si  elementele  confidentiale  ale  ofertelor,  trebuie  sa  fie  insotite  de  dovada  care  le  confera  caracterul  de
confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabila obligatia entitatii contractante de a nu dezvalui informatiile transmise de operatorii
economici indicate de acestia ca fiind confidentiale.
C) Potrivit art. 131 din HG 394/2016 riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului
economic care transmite respectiva oferta. Entitatea contractanta nu va fi responsabila pentru incarcarea documentelor in alta
sectiune decat cea dedicata din SEAP.
D) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre entitatea
contractanta.
(E) Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, odata
cu inscrierea ca ofertant in procedura, pe platforma SEAP.
Fisierul DUAE in format „*pdf” va fi semnat cu semnatura electronica si va fi incarcat in SEAP in Sectiunea „Documente de calificare”
in mod similar celorlalte documente ale ofertei.
Nota:
i) Se va completa cate un DUAE de catre ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant.
ii)  Ofertantul  clasat  pe  primul  loc  dupa aplicarea  criteriului  de  atribuire  asupra  ofertelor  admisibile,  la  solicitarea  entitatii
contractante, va depune copii dupa documentele justificative valabile, prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare,
in conformitate cu informatiile cuprinse in Instructiunea pentru ofertanti;
iii) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta un DUAE in care va include
informatiile cu privire la modul de indeplinirea cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare in
executarea viitorului contract.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

 
VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

 
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3 Informatii suplimentare

 
              1. În cazul în care, dupa accesarea în SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca doua sau mai multe
oferte au acelasi pret total, clasandu-se pe primul loc, entitatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, prin intermediul SEAP, iar
acestia vor încarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret.
2. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE separat, si totodata se va
depune in oferta, alaturi de DUAE, acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic
asociat – Formular VI.3.2.
2.1. Cerintele privind capacitatea economica si finaciara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea
in considerare a resurselor tututor membrilor grupului.
2.2 În situatia în care entitatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitătii profesionale
şi/sau capacitatea tehnică şi profesională prezentarea unor autorizatii /certificari specifice, cerinta se consideră îndeplinită în cazul
operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse
autorizate şi/sau că unul dintre membrii asocierii detine autorizatia solicitată, după caz, cu conditia ca respectivul membru să execute
partea din contract pentru care este solicitată autorizatia respectivă.
2.3 În cazul în care ofertantul individual sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează o
parte din contractul sectorial care urmează să fie atribuit, subcontractantul
nominalizat va demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si la detinerea anumitor
autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste.
2.4 La solicitarea entitatii contractanate, ofertantul va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit
DUAE, atat pentru el insusi cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare.
3. Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va realiza in conformitate cu prevederile Notificarii
ANAP nr. 247/2016. disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea-de-transmitere-a-solicitarilor-de-
clarificari-prin-intermediul-seap/  cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta la cap. I.1.
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4. Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante,
inainte de data limita de depunere a ofertelor, clarificari / modificari ale acestora, astfel incat daca entitatea contractanta decide detalierea
si/sau modificarea clauzelor in discutie aceasta informatie sa poata fi publicata in SICAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor
economici interesati inainte de depunerea ofertelor.
5. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand, inclusiv la emitentii documentelor/informatiilor, pe parcursul derularii
procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.
6. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor
cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura
desfasurarea corespunzatoare a procedurii Conf. Art. 205 (1) din Legea nr 99/2016.
7.  Pentru  a  putea  deschide  documentatia  din  SEAP  va  recomandam  sa  instalati  aplicatia  shellSAFE  Verify  de  la  adresa:
www.certsign.ro/certsign/resurse/download.

 
VI.4 Proceduri de contestare

 
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
•   Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare :
Conform prevederilor art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
S.N. Nuclearelectrica S.A. Sucursala CNE Cernavoda 
Adresa: Strada Medgidiei nr. 2; Localitate: Cernavoda; Cod Postal: 905200; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucureşti; Adresa de
e-mail:  corespondenta@cne.ro;  Nr  de  telefon:  +40  241803847;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.nuclearelectrica.ro; 
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