
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALI ORA$UL MACTN

JUDETUL TULCEA

Str. Florilor nr. l, orat Mecin,judetul Tulcea, cod poltal: E25300, C.F. 3839156

Tel.:0240571354, Fax: 0240573950

E-mail: primaria_macin(dvahoo.com

Web: www.macin.ro

ANUNT PUBLICITAR

privind achizitia de servicii de consultanta in domeniul achizifiilor publice in ceea ce priveste
fumizarea de asistente ii suport pentru activitlitile de achizilie, asistenp gi consiliere cu privire la

desfigurarea/structurarea procedurilor de achiziliepublici in cadrul proiectului
,,SERVICru INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN iN CONIEXTUI

DEZVOLTARII DURABILE A ORA$ULUI MACIN'
POR 2014 - 2020,

Axa Prioritard 3/3.2llTl
Cod proiect: SMIS 133560

Cod CPV: 79418000-7 Servicii de consultan{i in domeniul achizitiilor

DATE GENERALE
ln cadrul investitiei ,,SERVICru INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN IN
CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A ORASULUI MACIN" sunt propuse pentru
realizarc urmaloarele obiecte de investie care conduc la reducerea emisiilor de carbon in orasul
Macin bazata pe planul de mobilitate urbana durabila:
I ) Construire autobaz a pentru mijloace de transport
2) Modemizare strada si trotuare destinate prioritar pentru transportul public si zona pietonala
3) Construire/amenajare statii transport public
4) Construire Park&Ride
5) Construire/amenajare piste/trasee pentru biciclisti
6) Construire centre de inchiriaVdepozitat biciclete
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
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Obiectilul general al proiectului este asigurarea unui serviciu eficient de transport public de
calatori si imbunatatirea conditiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, in
vederea reducerii numarului de deplasari cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea
emisiilor de echivalent CO2 din transport.
OBIECTUL ACHIZTTIEI
Scopul achizifiei
Scopul achizi{iei il reprezintd incheierea unui contract de servicii de consultanjd in vederea

organizarii qi derularii procedurilor de achizilie public6/incheierii contractelor de achizitie publica
aferente proiectului ,,SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN IN
CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A ORASULUI MACIN".
Prezentul anunt contine indicalii privind regulile de bazd care trebuie respectate astfel incdt
ofertanlii sd elaboreze propunerea tehnico - financiard in corespondenfd cu necesitilile
beneficiarului. CerinJele tehnice impuse prin prezentul anunt vor fi considerate ca fiind minimale.
Ofertele de servicii care nu satisfac cerinlele impuse vor fi declarate oferte neconforme qi vor fi
respinse.

BENEFICIAR: UAT Oraqul MIcin
Adresa: Strada: Florilor, nr. 1, Cod postal:825300
Macin, Tulcea

Obiectul contractului il constituie prestarea de activitdli specifice derul5rii procedurilor de achizilie
publica care sI asigure atingerea obiectivului proiectului.
Principalele activit6li constau in acordarea de consultantd pentru pregdtirea qi derularea
procedurilor de achizilie publica din proiect.
DT]RATA CONTRACTULUI
Contractul ,,Servicii de consultant[ pentru organizarea procedurilor de achizilii" pentru proiectul

,,SERVICU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN IN CONTEXTUL
DEZVOLTARII DURABILE A ORASULUI MACIN" se va derula incepdnd cu data semndrii
contractului (data de inregistrarea acestuia la registratura), pdni la data de finalizare a ultimei
proceduri de achizilie publicd, dar nu mai mult de l2 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia doar
in conditiile impuse de prevederile legale in vigoare.
OBLIGATIILE PRESTATORULUI
Prestatorul are obligalia de a presta serviciile prevezute in contract cu profesionalism gi

promptitudinea cuvenitl angajamentului asumat qi in conformitate cu oferta sa.

Prestatorul are obligalia de a realiza serviciile in termenul rezonabil qi tegal stabilit de achizitor,
pentru fiecare procedurd in parte.

Prestatorul are obligalia de a prezenta achizitorului, la solicitdrile scrise ale acestuia, numele
persoanei desemnate in proceduri si stadiul fiecarei achizilii prin prezentarea unui rapon cu privire
la activit5.tile desfEqurate. Inainte de initierea procedurii se va depune de persoana desemnatd o
declaralie de disponibilitate si/sau confidentialitate.
Pe perioada derullrii contractului, prestatorul va lua toate masurile pentru eliminarea situa{iilor de

conflict de interese in raport cu viitorii ofertanli.
Pentru situaliile in care apar modalitali diferite de solulionare a spelelor din procedurile de

achizilii, intre prestator qi angajalii compartimentului de achizilii publice, prestatorul va prezenta

ojustificare scrisi pentru propria decizie, care va fi atafat5 dosarului de achizilie publici qi pentru
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care va r[spunde. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor qi este
rispunzdtor atdt de siguranfa tuturor operafiunilor gi metodelor de prestare utilizate, cdt gi de
calificarea personalului folosit pe toatl durata contractului.
Sd realizeze serviciile contractate cu grijl qi eficienfd in concordanfd cu prevederile Legii nr.
9812016, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare gi cele ale HG nr.39512016, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, precum qi alte norrne in vigoare.
Prestatorul va furniza Achizitorului rapoarte de activitate, spre aprobare, in aten{ia managerului de
proiect. Prestatorul va menfine secretele profesionale pe toatd durata contractului.
OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
Achizitorul va fumiza consultantului toate informafiile gi/sau documentele considerate necesare
pentru prestarea corespunz[toare a serviciilor de consultantS.
Achizitorul va fi responsabil de atribuirea gi implementarea contractelor de achizilii, sens in care
va nominaliza o persoana responsabild cu derularea procedurilor de achizilie.
In ceea ce privegte evaluarea ofertelor, achizitorul va nominaliza o comisie pentru derularea
fiecdrei achizilii.
Achizitorul se obligd sd pl[teascd preful cdtre prestator in termen de maxim 30 de zile de la
primirea facturii ;i a Raportului de activitate insotit de livrabilele aferente, semnat de cdtre
reprezentanfii legali ai ambelor pirfi.
Serviciile prestate se vor recep(iona \n baza unui proces-verbal de receplie gi a unor rapoarte de
activitate intocmite de prestator, in care se vor consemna activitetile prestate precum gi modul cum
acestea corespund conditiilor ce vor fi stipulate in contractul de prestdri servicii.
In cazul in care din motive obiective, perioada de derulare gi aplicare a procedurilor de publicd se
prelungegte dincolo de perioada inilial[ de 12 luni, pentru adaptarea la contextul practic, se va
prelungi termenul de prestare a serviciilor, frrI ca prestatorul s[ aibl pretenlia suplimentirii
fondurilor alocate pentru prestlrile de servicii , acestea fiind considerate modificdri
nesubstan{iale.
OBIECTUL CONTRACTULUI:
Prestatorul va presta servicii de consultanfd pentru organizarea procedurilor de achizilii, in vederea
deruldrii unui numdr de 4 acbrzilii directe gi 7 proceduri simplificate, respectiv:
A ) Achizilii directe:

Nr. Denumire contract Valoare
achizitie
lei cu TVA

Valoare
achizitie
lei fara TVA

1 Achizitie servicii pentru informare si
publicitate

25,000.00 21,008.40

2. Achizitie servicii de promovare a

obiectului de investitie finantat
100,000.00 84,033.61

3. Certifi carea performantei energetice si
auditul energetic al cladirilor

13,685.00 11,500.00

4. Achizitie servicii de verificare tehnica
de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

15,470.00 13,000.00

B) Proceduri simplificate
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CU TVA achizitie
lei fara TVA

I Achizitie servicii pentru realizarea
proiectului tehnic

431,375.00 362,500

2. Achizitie servicii de consultanta in
implementarea si managementul
proiectului de investitii

333,795.00 280,500.00

J. Achizitie servicii pentru dirigentie de

santier
208,250.00 175,000.00

4. Achizitie de lucrari aferente proiectului
de investitii inclusiv diverse si
neprevazute

11,550,515.03 9,706,315.15

5 Achizitie utilaj e, echipamente
tehnologice si functionale care necesita
montai

2,074.644,49 1,743,398.73

6 Achizitie utilaj e, echipamante
tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente
transport

7.294.334,67 6,129,693.00

7 Achizitie dotari si active necorporale 932,465.59 783,584.52

Concret, activitatile ce se vor desfasura in cadrul contractului de prestdrii de servicii sunt:
a) Intocmirea/acttalizarea planului de achizilii aferent proiectului mai sus precizat,

conform dispozi[iilor art. l3 din HG 39512016
b) Asistenta privind elaborarea Referatelor de necesitate
c) Asisten{I privind organizarealactualizarea cadrului procedural opera(ional la nivelul

autoritIlii contractante, pentru atribuirea contractelor de achizitie publicl
d) Organizarea procedurilor de atribuire precum urmeazd;

Etapa de planificare/pregltire a procedurii de atribuire:
- Intocmirea caietelor de sarcini aferente procedurilor pe vaza specificatiilor

tehnice furnizate de beneficiar;
- Intocmirea strategiei de contractare (documentare- redactare)
- Intocmirea documenta(ie de atribuire, respectiv: Fisa date/Instructiuni ofertanti,

Model contract, Formulare, DUAE.
Etapa de organizare/derulare a procedurii de atribuire a contractului:
- Punerea la dispozilia autoritdfii contractante a expertilor care vor fi cooptati in

cadrul procesului de evaluare, prin intermediul cdruia se va asigura asisten{a comisiei de evaluare

in vederea verific[rii qi evalu[rii ofertelor;i asigur6rii respectdrii prevederilor legale in vigoare in
procesul de atribuire a contractului;

- Intocmirea rapoartelor de specialitate de catre expertii cooptati;
- Publicarea in SEAP a anunfului publicitar/anuntului de participare simplificat

(inclusiv inc[rcare gi publicarea documentaliei de atribuire in SEAP ;i, dupi caz

implementarea observaf i i lor/recomand6ri lor ANAP) ;

- Analizarea solicitdrilor de clarificdri formulate de poten{ialii ofertanli interesali

de participarea la procedurl gi formularea gi publicarea rAspunsurilor aferente acestora;

- Asisten![ metodologicd privind etapa de evaluare a ofertelor (inclusiv cu privire

la intocmirea inscrisurilor comisiei de evaluare - procese verbale, raport procedura)
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- Asistentd privind finalizarea procedurii de atribuire (comuniciri rezultat proceduri,
incheierea contractului/contractelor de achizilie publici, indeplinirea formalit[1ilor de atribuire a
contractului/contractelor) ;

- Intocmirea punctelor de vedere ale autoritatii contractante cu privire la eventualele
contestalii/plangeri inaintate in cadrul procedurii (dupd caz).

- Intocmirea si publicarea anunturilor de atribuire/anunturi de tip erata etc
- Asistentl privind intocmirea gi pregdtirea dosarului de achizijie publici gi

transmiterea acestuia cetre organele abilitate cu responsabilit[!i in domeniul gestionirii qi

monitorizdrii proiectelor finanlate din fonduri nerambursabile (ADR SUD EST Braila).
Serviciile precizate se vor acorda pentru orgatizarea gi aplicarea tuturor procedurilor de atribuire
necesare a fi organizate in cadrul proiectului mai sus menlionat.

e) Asistenld privind atribuirea contractelor de achizilie publicd prin achizilie directi:
- Asistenti privind pregetirea;i parcurgerea procesului de fundamentare q angajare a

contractelor de achizilie publici incheiate prin achizilie directd, inclusiv cu privire la operarea in
SEAP a acestora.

- lntocmirea si publicarea notificatilor de atribuire, daca este cazul.
Se va asigura gi asistenli tehnici gi metodologicd pentru fundamentarea deciziilor, respectiv pentru
intocmirea inscrisurilor prevdzute de cadrul legal in vigoare, precum qi pentru operarea in SEAP a
tuturor etapelor impuse de lege.
VALOAREA ESTIMATA a contractului de servicii de consultanld pentru elaborarea,
organizarea gi derularea procedurilor de achizilie publicl aferente proiectului este de 95.000 lei
Iir[ TVA, respectiv I 13.050 lei cu TVA.
PERSONALUL CONSULTAIITULUI
Consultantul va pune la dispozilia Autoritilii Contractante personal cu competenle gi experient[
dovedite, capabil s[ finalizeze cu succes sarcinile definite pe prezentul document, astfel ca, la final,
s[ fie indeplinite in conditii legale, obiectivele contractului in condiliile respectlrii cerinjelor de
calitate si fiabilitate a produselor care fac obiectul Contractului de finantare, a termenelor stabilite
qi a incadrdrii in valoarea contractului.
Serviciile de consultanti pentru elaborarea, organizarea gi derularea procedurii de achizilie publici
vor fi asigurate de cdtre experti, care vor indeplini urmltoarele funclii:
l. Expert achizi{ii publice
Justificare:
- este responsabil de indeplinirea activitetrilor principale ale contractului, respectiv: servicii de
consultanJd la elaborarea, organizarea gi derularea procedurii de achizitie public6. Acesta va fi
responsabil de realizarea documentaJiei de atribuire, dar gi de activit6li de organizare a activitalilor
proiectului, fiind totodati;i punctul principal de contact pentru comunicarea cu beneficiarul.
- va avea calitatea de expert extem cooptat pentru analiza aspectelor legate de domeniul achizitilot
publice qi va emite, in acest sens un raport de specialitate.
- va emite un punct de vedere din perspectiva legislatiei in domeniul achizitiilor publice in cazul
unor eventuale contestatii la GNSC precum si in cazul unor eventuale actiuni injustitie;
- mentine legatura cu beneficiarul;
- va asigura in SEAP/SICAP derularea procedurilor de atribuire.
2, Expert tehnic
Justificare:
Expertul propus pentru aceaste pozitie va avea cel pu!in urmetoarele responsabilitdli:
- va intocmi Caietele de sarcini'
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- va avea calitatea de expert extern cooptat pentru evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurilor
qi va emite, in acest sens un raport de specialitate.
- va raspunde solicitarilor de clarificari pe parcursul derularii procedurilor de achizitie publica;
- va emite un punct de vedere tehnic in cazul unor eventuale contestatii la CNSC precum si in
cazul unor eventuale actiuni in juslilie:
- va raspunde oricaror solicitari venite din partea ADR SUD EST Braila cu privire la activitatea
desfasurata.
Documentele justificative pentru probarea nivelului educational qi de experienld vor face parte
din propunerea tehnicd.
Se accept[ ca un expert sd ocupe cele doul pozi]ii, in cazul in care poate dovedi experienta si

expertiza solicitata fiecaruia dintre experti.
CRITERIU DE ATRIBUIRE $I FACTORI DE EVALUARE
Criteriul de atribuire: - cel mai bun raport calitate - pre1.

Factori de evaluare:
l. Pretul ofertei financiare: 80 puncte
Algoritm de calcul:
Punctajul se acordd astfel:
a) Pentru oferta cu prelul cel mai scezut se acordl punctajul maxim alocat
b) Pentru celelalte preluri ofertate punctajul P(n) se calculeazl proporlional, astfel:
P(n) : (Pre! minim ofertat / Pret ofefte) x punctaj maxim alocat.
Valoarea punctajului se calculeazd cu doui zecimale, prin rotunjire.
2. Experien{5 Expert achizifii publice - 20 puncte
Descriere: Experien!5 profesional5 specificd in proiecte similare cu cel care face obiectul achiziJiei,
in care a avut atribulii de Expert achizilii publice sau similare qi a realizat activiteli similare cu
cele ale funcliei ce urmeazd a fi ocupate in cadrul viitorului contract.
Algoritm de calcul:
- implicare in 1 (unu) contract - nu se acorda punctaj
- implicare in 3 contracte - 10 puncte
- implicare in 5 contracte (peste) - 20 puncte
Cerin e minime: Este obligatorie implicarea Expertului achizilii publice in cel putin I proiect
similar pe o funcjie de expert achizilii publice. Pentru implicarea experhrlui intr-un singur proiect
nu se acorda punctaj, fiind considerata cerinta minima. Dac[ din ofertele prezentate nu reiese

indeplinirea acestei cerinle minime, oferta se va respinge ca fiind neconform6.
Expertul achizilii publice trebuie:
- si aibl studii universitare finalizate cu diplomd de licen!6 sau echivalent, emisl de autoritSli
competente;
- diploma expert achizitii publice, respectiv demonstrarea parcurgerii oricaror forme de pregatire

/perfectionare in domeniu;
Documente prin care se demonstreazi indeplinirea cerinlei: diplome, CV, fise post/recomandiri

din partea beneficiarilor finali, din care sd reiasi implicarea expertului nominalizat in contractul
respectiv, precum qi alte documente similare.
SOLICITARI PRIVIND CALIFICAREA
- Operatorul economic va da o declaratie pe proprie raspundere conform careia nu se incadreaza

in situatiile prevazute de dispozitiile art. 59 si art. 60, respectiv motivele de excludere prevazute la

art 164, art 165, respectiv 167 din Legea nr .9812016, privind achizitiile publice, cu modificarile si

completarile ulterioare.
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- Operatorul economic va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului
Comertului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul
constatator emis de ORC. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile
cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data prezentarii documentelor justificative.
MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnica va fi elaboratd in concordan!5 cu cerinjele impuse in caietul de sarcini gi va
conline cel pu{in urmltoarele:
- Prezentarea consultantului. Din expunerea prezentatA trebuie sI reiasl qi modul de inlelegere a

contractului $i a cadrului de finanlare. Contextul si derularea contractului vor fi prezentate aqa cum
este inleles de ofertant;
- Metodologia de prestare a serviciilor de consultanji (din care trebuie sd reiasi modul de abordare
a activitStrilor proiectului, sarcinile echipei de consultanli detaliata pe fiecare membru al echipei,
relaJia cu beneficiarul, descrierea etapelor propuse de ofertant pentru realizarea activitelilor in
vederea indeplinirii contractului, rezultatele gi documentele ce trebuie prezentate pentru fiecare
acrivitate).
- Componenla echipei propuse pentru derularea contractului, cu specificarea poziliei fiecdrui
expert in cadrul acesteia. Prezentarea rolurilor qi atribuJiilor expe4ilor propuqi;
- Planificarea proiectului, cu calendarul aloclrii sarcinilor pentru membrii echipei;
- Descrierea liwabilelor aferente procedurii de achizilie si termenele de livrare.
NOTA:
Simpla insusire a specificatiilor tehnice nu reprezinta o oferta tehnica ce poate fi apreciata in urma
analizei ca admisibila.
MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARI,
La elaborarea ofertei de pre! ofertanjii vor lua in considerare toate cheltuielile necesare pentru
prestarea serviciilor la nivelul de calitate cerut.
Oferta financiard va fi elaborate in conformitate cu cerinJele expuse $i va conline un centralizator
al ofertei pentru serviciile de consultantd pentru organizarea procedurilor de achizilii, de forma:

Nr. Denumire
achizitie

Nlodalitate
achizitie

Valoare servicii
consultanta./achizitie
Lei cu TVA

Valoare servicii
consultanta/achizitie
lei fara TVA

Nr. experti
implicsti

Nr.estim&t
ore/procedura

Tarif
orar
expert

I Achizitie servicii
pentru infomar€ si

publicitate

Achizitie
directa

2 Achizitie servicii
de promovare a

obiectului de
investitie finantat

Achizitie
directa

3 Certificarea
perform antei
energetice si
auditul energetic al
cladirilor

Achizitie
directa

4 Achizitie servicii
de verificare
tehnica de calitate
a proiectului tehnic
si a detaliilor de
executie

Achizitie
directa
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5 Achizitie servicii
pentru realizarea
proiectului tehnic

Procedura
simplificata

6 Achizitie servicii
de consultanta in
implementarea si
managementul
proiectului de

investitii

Procedura
simplificata

7 Achizitie servicii
pentru dirigentie de

santier

Procedura
simplificata

8 Achizitie de lucrari
aferente proiectului
de investitii
inclusiv diverse si

neprevazute

Procedura
simplificata

9 Achizitie utilaje,
echipamente
tehnologice si

functionale care
necesita montai

Procedura
simplificata

10 Achizitie utilaje,
echipamente
tehnologice si

functionale care nu
necesita montaj si

echipamente
transDort

Procedura
simplificata

11 Achizitie dotari si

active necorporale
Procedura
simplificata

TOT AL servicii consultan contract Lei fara TVA: Lei cu TVA:

Se vor avea in vedere la elaborarea ofertei financiare toate cheltuielile legate de prestarea

serviciului, incluzdnd cheltuielile cu onorariile consultantilor, cheltuielile de deplasare ocazionate
de participarea la intrunirile de lucru de la sediul beneficiarului, qedinlele de evaluare, cheltuieli
materiale, etc.

NOTA:
La finalul procesului de analizaa ofertelor, operatorul economic castigator va posta in SEAP oferta
propusa.

in cazul in care pe perioada derul[rii viitorului contract de prest[ri servicii apar modificdri ale

cadrului legal aplicabil in domeniul achiziliilor publice, volumul, conditiile contractuale gi

continutul viitorului contract de achizifie publicd de servicii de consultanfd in domeniul
achiziliilor vor trebui s[ fie adaptate la noul context practic, prin act adi]ional, fdrd ca prestatorul

sa aib6 pretentia supliment6rii fondurilor alocate pentru prestdrile de servicii, acestea fiind
considerate modificdri nesubstantiale.
TRANSMITEREA OFERTELOR
Ofertele vor fi transmise scanate si semnate olografic si electronic, prin e-mail, dupd cum urrneaz5:

email : primaria_macin@yahoo.com
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Persoanf, de contact: Eugen-Florin lurcan Telefon: 0240571354

DATA LIMITA : 18.08.2021, ora 10,00

INTOCI\4IT.
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