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SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 323A, sector 6
Localitate: BUCUREŞTI
Cod poştal: 060044 Ţara: România
Punct(e) de contact: Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale – Direcţia Logistică
Telefon: 021- 202 27 41
Splaiul Independenţei nr. 323A, sector 6, Bucureşti
În atenţia: d-lui Enescu Daniel Mădălin
E-mail: daniel.enescu@stsnet.ro
Fax: 021-222 22 81
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.sts.ro
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): http://www.sts.ro
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.sicap-prod.e-licitatie.ro
Alte informaţii pot fi obţinute la:
□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.I
Caietul de sarcini, documentaţia specifică (pentru concesiuni) şi/sau documentele
suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic)
pot fi obţinute la:
□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.II
Ofertele/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile 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
Zile: 9
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): —————————

□ 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): —————
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante
da □

nu □

Sau, după caz
□ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi □ Apă
de energie termică
□ Servicii poştale
□ Electricitate
□ Servicii feroviare
□ Prospectare şi extragere a gazului şi
□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau
petrolului
de autobuz
□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a
□ Activităţi portuare
altor combustibili solizi
□ Activităţi aeroportuare
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SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea
contractantă/entitatea contractantă
ACORD CADRU DE FURNIZARE ACUMULATORI STAŢIONARI
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
□ Cumpărare
□ Categoria serviciilor:
Proiectare şi executare
□ Leasing
□
Executarea, prin orice
□ Închiriere
□
Închiriere cu opţiune de
□
mijloace, a unei lucrări,
cumpărare
conform cerinţelor
O combinaţie între acestea □
specificate de autoritatea
contractantă
Locul principal de executare
Locul principal de livrare
Locul principal de prestare
........................
sediul autorităţii contractante ...................................
Cod NUTS □□□□□□
Cod NUTS RO321- Bucureşti Cod NUTS : □□□□□□
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
Acord-cadru cu un singur operator economic
□
□
Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim
□□□ de participanţi la acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competiţia cu
semnatarii acordului cadru
da □
nu □
Dacă DA,
Reluarea competiţiei se va face în SEAP:
da □
nu □
(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: 48 luni
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: NU ESTE CAZUL
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz;
numai în cifre):
Valoarea estimată fără TVA: 1.719.787,00
Monedă: euro
sau intervalul: între _____________ şi _______________

Monedă: ________

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc):
În principiu, se vor atribui 9 contracte subsecvente, respectiv unul la semnarea acordului-cadru
şi ulterior câte două contracte pe parcursul anilor 2019, 2020, 2021 şi 2022, cantităţile exacte
de acumulatori staţionari aferente fiecăruia dintre aceste contracte urmând a fi stabilite în
funcţie de nevoile concrete de aprovizionare ale autorităţii contractante (AC) şi fondurile
bugetare ce vor putea fi alocate cu această destinaţie. Valoarea estimată a celui mai mare
contract subsecvent este de 191.880 euro.
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Achiziţia are ca obiect furnizarea de acumulatori staţionari necesari pentru asigurarea
alimentării cu energie electrică securizată a echipamentelor din structura reţelelor de
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telecomunicaţii speciale aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Vocabular principal
Obiect principal
31421000-3
Obiect(e) suplimentar(e)
Nu este cazul
II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice
(GPA)
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)
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime de acumulatori staţionari care ar putea fi
solicitate:
a) pe durata acordului-cadru:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Tip acumulator
12 V - 200 Ah
12 V - 150 Ah
12 V - 100 Ah
12 V - 85 Ah
12 V - 65 Ah
12 V - 50 Ah
12 V x 26 Ah
166x175x125 (Lxlxh)

8

12 V x 26 Ah
250x97x156 (Lxlxh)

9
10
11
12
13
14

12 V - 18 Ah
12 V - 12 Ah
12 V - 9 Ah
12 V - 7 Ah
12 V - 5 Ah
12 V - 2,2 Ah

Cantitate
minimă
estimată
289
146
2.510
306
200
234

Cantitate
maximă
estimată
578
292
5.020
613
400
468

151

302

64

128

610
295
2.636
1.973
561
524

1.220
590
5.273
3.946
1.122
1.048

b) în cadrul unui singur contract subsecvent:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Tip acumulator

Cantitate
minimă
estimată

Cantitate
maximă
estimată

33
17
279
34
23
26

65
33
558
69
45
52

12 V - 200 Ah
12 V - 150 Ah
12 V - 100 Ah
12 V - 85 Ah
12 V - 65 Ah
12 V - 50 Ah
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7

12 V x 26 Ah
166x175x125 (Lxlxh)

17

34

8

12 V x 26 Ah
250x97x156 (Lxlxh)

8

15

9
10
11
12
13
14

12 V - 18 Ah
12 V - 12 Ah
12 V - 9 Ah
12 V - 7 Ah
12 V - 5 Ah
12 V - 2,2 Ah

68
33
293
220
63
59

136
66
586
439
125
117

Cantităţile de produse mai sus menţionate sunt estimate, cantităţile efectiv solicitate urmând a fi
mai mici sau mai mari în funcţie de necesităţile AC de la momentul atribuirii contractelor
subsecvente şi de creditele bugetare alocate cu această destinaţie.
II.2.2) Opţiuni (după caz)
da □
nu □
Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric
Dacă da, descrierea acestor opţiuni:
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 atribuirii
contractului)
II.2.3) Procentul minim de lucrări/servicii care urmează să fie atribuite de concesionar unor terţi
(după caz, în cazul contractelor de concesiuni)
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: 48 sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de
începere a serviciilor sau lucrărilor)
II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preţului contractului
da □
nu □
Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum,
formula de ajustare aplicabilă)
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) Garanţie de participare
da □ nu □
Ofertantul va constitui o garanţie de participare (GP) în cuantum de 17.000 euro sau
echivalentul în lei sau orice altă valută, calculat la cursul comunicat de Banca Centrală
Europeană, valabil la data publicării în SEAP a anunţului de participare (se va consulta site-ul
oficial www.ecb.europa.eu). GP va fi constituită în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1)
din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare prin virament bancar sau printrun instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate
de asigurări, care nu se află în situaţii speciale privind autorizarea sau supravegherea în
condiţiile legii, în forma prezentată în Formularul nr. 1. În cazul constituirii GP prin virament
bancar, ofertantul va vira echivalentul în lei al GP în contul nr. RO59TREZ7005005XXX000169
deschis la ATCPMB pe seama: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cod fiscal 4267230.
Perioada de valabilitate a GP va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei,
respectiv 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Notă: Indiferent de forma aleasă, dovada constituirii GP va fi prezentată în SEAP scanată,
semnată cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat, până cel mai târziu la data şi ora limită stabilite pentru
depunerea ofertelor. În cazul unei asocieri, GP va fi constituită în numele asocierii şi va
acoperi în mod solidar pe toţi membrii acesteia. Ofertele pentru care nu a fost prezentată
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dovada constituirii GP sau care nu îndeplinesc condiţiile privind cuantumul, forma şi perioada
de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire, vor fi respinse, avându-se în vedere, după
caz, prevederile art. 64 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv cele ale art. 132 alin. (3) coroborate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. a) din acelaşi
act normativ. GP emisă în altă limbă decât română va fi însoţită în mod obligatoriu de
traducerea autorizată în limba română. GP va fi reţinută în situaţiile prevăzute la art. 37 alin. (1)
lit. a) şi c) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulteriore.
III.1.1.b) Garanţie de bună execuție
da □
nu □
Garanţia de bună execuţie (GBE) a contractului se va constitui de către contractant, în termen
de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării fiecărui contract subsecvent, în cuantum de
5% din valoarea totală, fără TVA, a contractului, ca o condiţie de intrare în vigoare a
acestuia.
Garanţia de bună execuţie se constituie prin:
- virament bancar, caz în care contractantul va vira contravaloarea garanţiei de bună execuţie
în contul nr. RO59TREZ7005005XXX000169 deschis la Trezoreria Statului – A.T.C.M.B., pe
seama Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cod de înregistrare fiscală 4267230;
sau
- printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o
societate de asigurări, care devine anexă la contract, conform Formularului nr. 2
GBE va fi restituită de autoritatea contractantă după cum urmează:
- în termen de cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului verbal de recepţie şi /sau de la
plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget
local sau alte surse)
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie
contractul (după caz): Asociere conform art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare. Se vor prezenta Formularul nr. 3 – Acordul
de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) da □
nu □
Dacă da, descrierea acestor condiţii
III.1.5. Legislaţia aplicabilă
a) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
c) H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Notă: pentru alte acte normative de relevanţă în domeniul achiziţiilor publice se va consulta
site-ul www.anap.gov.ro
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la
înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului
Nivel(uri) specific(e)
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
minim(e) necesar(e) (după
cerinţelor menţionate:
caz):
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Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor
Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă
individuală, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător), nu trebuie să se afle sub
incidenţa prevederilor 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările
ulterioare, care determină excluderea din procedura de atribuire.
Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, în cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor
referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională
bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE,
împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii
susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul.
DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit.
a), art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) ale aceluiaşi articol, care prezintă relevanţă pentru
susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.
În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE
include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va
avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează
ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile
menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum şi cele de la art. 193, alin. (1) lit. b) şi c) din Legea
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care prezintă relevanţă din perspectiva
capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire
respective. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE
va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu
modificările şi completările ulterioare.
Înainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea
criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să
demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în
DUAE.
Se vor solicita/prezenta următoarele documente:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor,
taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la
momentul prezentării;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare
dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau
supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea
de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din
certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului/Actul
constitutiv al operatorului economic;
3) După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se
încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină excluderea din procedură,
prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
4) După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168
alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
ATENŢIE:
1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terţ susţinător)
atrage respingerea acesteia ca fiind inacceptabilă.
2. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul de susţinere, ferm, al
terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a
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acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora
odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe
de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi
ale subcontractantului/terţului susţinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura
desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit
operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele
documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu
modificările şi completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau,
dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere,
o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a
unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Persoanele cu funcţii de decizie la nivelul autorităţii contractante, în sensul prevederilor art.
60 şi art. 167 lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: dl.
Vasilca Ionel-Sorinel – directorul STS, dl. Rădoi Marian-Cosmin – adjunctul economic al
directorului STS, dl. Răducu Constantin – şeful Direcţiei Logistice, dl. Ghiţă Dan Constantin –
locţiitorul şefului Direcţiei Logistice şi dl. Şandru Petruţ – locţiitorul şefului Direcţiei Logistice.
Fiecare operator economic care va participa la procedură va depune o declaraţie pe propria
răspundere în conformitate cu art. 60 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările
ulterioare.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:
Operatorul economic ce participă la procedură trebuie să dovedească o formă de înregistrare în
condiţiile legii din ţara de rezidenţă, respectiv că este legal constituit, că nu se află în niciuna
dintre situaţiile de anulare a constituirii şi că are capacitatea profesională de a realiza activităţile
care fac obiectul acordului-cadru şi care cad în sarcina sa conform ofertei depuse.
Modalitate de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările
ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE.
Înainte de atribuirea acordului-cadru AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după
aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să
demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile curprinse în
DUAE.
Se vor solicita următoarele documente justificative din care să reiasă capacitatea fiecărui
operator economic participant la procedură (nominalizat la nivelul ofertei) de a executa
activităţile care cad în sarcina sa, conform ofertei depuse, pe parcursul implementării acorduluicadru:
1) Pentru persoanele juridice române: se va solicita certificatul constatator emis de Ministerul
Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte denumirea completă, sediul social şi
punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane împuternicite),
domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare şi codurile CAEN aferente
acestora.
2) Pentru persoanele juridice străine: se vor solicita documente edificatoare care să
dovedească o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în
conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.
3) Pentru persoanele fizice române/străine: se vor solicita documente edificatoare care să
dovedească o formă de înregistrare ca persoană fizică autorizată, în conformitate cu legislaţia
din ţara de rezidenţă a operatorului economic.
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ATENŢIE: 1) În cazul unei oferte depuse în asociere, documentele se prezintă de către fiecare
ofertant asociat, pentru partea de contract pe care o realizează.
2) Documentele solicitate în cadrul acestei secţiuni pot fi depuse/prezentate în oricare din
formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. În acest din
urmă caz, certificarea pentru conformitate cu originalul se face de către reprezentantul
legal/împuternicit al operatorului economic prin înscrierea pe fiecare pagină certificată a
menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective, autoritatea
contractantă rezervându-şi dreptul de a solicita prezentarea documentelor în original/copie
legalizată în vederea verificării conformităţii cu originalul a copiilor prezentate. Documentele
prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. În cazul în care, potrivit
legislaţiei în vigoare din ţara de rezidenţă a operatorului economic, pentru documentele
prezentate nu este prevăzută o perioadă de valabilitate (de exemplu, cazul Certificatului
constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului), documentele prezentate
vor purta în mod obligatoriu menţiunea “Confirm pe propria răspundere că prezentul
document conţine informaţii actuale, conforme cu realitatea de la data prezentării”, sub
semnătura reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic respectiv. Documentele
emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în
limba română.
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
da □
nu 
III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii şi/sau nivel(uri)
minim(e) necesare pentru
Modalitatea de îndeplinire
evaluarea respectării cerinţelor
menţionate
Informaţii şi formalităţi necesare
pentru evaluarea respectării
Modalitatea de îndeplinire
cerinţelor menţionate:
Cerinţa nr. 1 - Prezentarea de Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările
informaţii privind experienţa similară ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE. Înainte de
atribuirea acordului-cadru AC va solicita ofertantului
clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de
atribuire asupra ofertelor admisibile, să prezinte
Ofertanţii trebuie demonstreze că în documentele justificative actualizate prin care să
ultimii 3 ani calculaţi până la data demonstreze îndeplinirea cerinţei minimale de calificare,
limită de depunere a ofertelor au în conformitate cu informaţiile curprinse în DUAE.
Se vor solicita ca şi documente justificative documente
furnizat produse similare în valoare
suport relevante (certificate /documente emise sau
cumulată de minim 191.880 euro, contrasemnate de autorităţile contractante sau de către
fără TVA, la nivelul unui contract clienţii privaţi beneficiari ai produselor), care să susţină
sau al mai multor contracte.
fără echivoc informaţiile din DUAE.
Documentele emise într-o altă limbă decât limba română
Prin sintagma „produse similare” se vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română.
înţelege toată gama de acumulatori. Pentru conversia în euro a valorilor produselor furnizate
exprimate în lei, efectuate în anii 2015, 2016 şi 2017, se
vor utiliza cursurile medii de schimb euro/leu comunicate
de BCE pentru anii 2015 (4,4454 lei/euro), 2016 (4,4904
lei/euro) şi 2017 (4,5688 lei/euro) . Pentru produsele
livrate în 2018, se va utiliza cursul euro/leu comunicat de
BCE, valabil în data publicării în SEAP a anunţului de
participare. Pentru conversia altor monede în lei, se vor
utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de BCE
pentru monedele respective pentru anii 2015, 2016 şi
2017 respectiv cursurile de schimb comunicate de BCE,
valabile în data publicării în SEAP a anunţului de
participare, pentru monedele respective (se va consulta
site-ul oficial www.ecb.europa.eu).
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ATENŢIE: În cazul invocării susţinerii unui terţ,
neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de
către respectivul terţ susţinător sau a angajamentului
ferm al acestuia, din care să rezulte modul efectiv in
care se va materializa susţinerea acordată, va avea
drept consecinţă respingerea ofertei in cauză, ca fiind
inacceptabilă.
da □
□

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe
de ocupare a forţei de muncă protejate

□

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile:
După caz, menţionaţi care profesie (concurs de soluţii)
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitaţie deschisă □

nu □

da □

nu □

da □

nu □

Online □

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE / CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de
soluţii)
IV.2.1) Criterii de atribuire (după caz,bifaţi rubrica sau rubricile
corespunzătoare sau enumeraţi criteriile de atribuire în cazul contractului de
concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor în cazul concursului
de soluţii)
Preţul cel maI scăzut
□
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică
da □ nu □
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 □
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul 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:
____________________________________________________________________________
Moneda în care se transmite oferta financiară (în cazul procedurilor online sau offline cu etapă
finală de L.E. EUR
IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în
cazul unei licitaţii deschise, cerere de oferte)
durata în luni: □□□ sau în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
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IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnică se va prezenta astfel încât să permită identificarea cu uşurinţă a
corespondenţei cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini şi verificarea
conformităţii produselor ofertate cu acestea. În acest sens, propunerea tehnică va include un
tabel de conformitate în care pentru fiecare produs ofertat, se vor specifica pe de o
parte, succesiv, cerinţele minimale obligatorii solicitate de autoritatea contractantă prin
caietul de sarcini, iar pe de altă parte, în dreptul fiecărei cerinţe minime obligatorii, se vor
prezenta specificaţiile/caracteristicile produsului ofertat, însoţite de comentariul
ofertantului privind conformitatea produsului ofertat cu cerinţa în cauză.
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor /
obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini şi va include toate documentele suport pe care
ofertantul le consideră necesare.
ATENŢIE: Pentru a fi declarate conforme, produsele ofertate trebuie să respecte fiecare
cerinţă minimală obligatorie, specificată ca atare în caietul de sarcini.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiară va cuprinde:
1) Formularul de ofertă (Formularul nr. 5);
2) Anexa la formularul de ofertă conţinând detalierea preţurilor unitare.
Notă: Preţurile ofertate vor include toate cheltuielile necesare pentru furnizarea
produselor în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi vor rămâne fixe şi ferme pe
toată perioada derulării acordului - cadru.
Preţurile unitare ofertate vor fi exprimate în euro, fără TVA, la două zecimale.
Conform criteriului de atribuire stabilit, respectiv „preţul cel mai scăzut”, oferta câştigătoare va fi
cea care va conţine cea mai mică valoare totală a ofertei, aferentă cantităţii maxime de
produse.
Preţurile unitare ofertate, specificate în anexa la Formularul nr. 5, vor fi unice. Preţurile unitare
ofertate în euro vor rămâne fixe şi ferme pe toată perioada acordului-cadru.
Notă: Preţurile unitare în cadrul fiecărui contract subsecvent vor fi exprimate în lei, fără
TVA. Preţurile unitare în lei vor fi determinate prin conversia în lei a preţurilor unitare în euro
prevăzute în propunerea financiară a ofertantului câştigător, parte integrantă a acordului-cadru,
la cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Naţională a României, valabil în prima zi a
lunii în care se atribuie contractul subsecvent respectiv. Preţurile unitare în lei astfel
determinate la nivelul unui contract subsecvent vor rămâne ferme şi nerevizuibile pe toată
perioada de derulare a respectivului contract subsecvent.
Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate prin
înmulţirea preţului unitar (care va sta la baza încheierii acordului-cadru) cu cantitatea maximă
de acumulatori staţionari aferentă acordului cadru.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Operatorii economici au obligaţia de a transmite oferta în format electronic în SEAP până la
data şi ora limită prevăzută în anunţul de participare pentru depunerea ofertelor. Documentelor
care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la
semnătura electronică (Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată). Astfel,
documentele ofertei, DUAE, documentele de calificare, orice alte documente justificative,
precum şi, după caz, răspunsurile la solicitările de clarificări, se transmit conform solicitării AC,
prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate
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documente originale.
Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate trebuie să fie semnate şi parafate
conform prevederilor legale, urmând ca semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, aparţinând operatorului
economic să fie aplicată de acesta asupra copiei respectivului document.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată durata de
valabilitate a acesteia prevăzută în documentaţia de atribuire şi asumată de ofertant.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului
economic care transmite respectiva ofertă.
După termenul limită de depunere a ofertelor nu se poate modifica sau retrage nicio
ofertă depusă.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: conform anunţului de participare
SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)
da □
Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare:
_____________________________
VI.2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri
comunitare/program operaţional/program naţional de dezvoltare rurală
da □
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau
program(e):_________________________________________
Tipul de finanţare:
Cofinanţare
□
Credite externe cu garanţia statului □
Fonduri europene
□
Dacă da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibilă)
Alte fonduri.
□
VI.3) ALTE INFORMATII (după caz)

nu □

nu □

1. Departajarea ofertelor cu punctaje egale: Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor
depuse, doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasaţi pe primul loc, având acelaşi preţ, autoritatea
contractantă va solicita numai acelor operatori economici depunerea de noi oferte de preţ, în
SEAP. Operatorii economici nu vor avea decât dreptul de a îmbunătăţi preţul ofertat anterior,
urmând ca oferta al cărei nou preţ (reofertat) este cel mai scăzut să fie declarată câştigătoare.
Dacă şi în urma reofertării în SEAP, ofertanţii nu vor putea fi departajaţi, vor deveni incidente
prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările
ulterioare, fiind imposibilă încheierea acordului-cadru.
2. AC are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este
condiţionată de prezentarea în această formă.
3. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările
ulterioare, AC poate solicita ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele
justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării
procedurii, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a
procedurii.
4. Operatorii economici interesaţi să participe la procedură pot accesa DUAE la adresa
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) CĂI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
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Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030084
Ţara: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +4021 310 46 41
Adresă Internet (URL) www.cnsc.ro Fax: +4021 310 46 42
Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate:
Cod poştal:
Ţara:
E-mail:
Telefon:
Adresă Internet (URL)
Fax:
VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)
Termenul de exercitare a căii de atac este cel prevăzut la art. 6 şi art. 8 din Legea nr.
101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE – DIRECŢIA LOGISTICĂ
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 323A, sector 6
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 060044
Ţara: România
E-mail: daniel.enescu@stsnet.ro
Telefon: +4021 2022741
Adresă Internet (URL) www.sts.ro
Fax: +4021 222 22 81
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