Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Da
Obiectul consultarii: Preturi practicate in prezent pe piata concurentiala si statistici privind achizitiile de echipamente și aplicații
informatice cu specificatii similare efectuate în ultimii ani.

Sectiunea I Autoritatea contractanta
I.1) Denumire si adrese
Serviciul de Telecomunicatii Speciale
Cod de identificare fiscala: 4267230; Adresa: Strada: Independenţei, nr. 323A; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 060044; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: achizitii.publice@sts.ro; Nr de telefon: +40 212022305; Fax: +40 212222134; Persoana de
contact: BARANESCU MIHAIL; In Atentia: MONICA LISETTE PAUN; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.stsnet.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
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 21
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.4) Tipul autoritatii contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală

I.5) Activitate principala
Ordine si siguranta publica

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
CONTRACT DE FURNIZARE ECHIPAMENTE ȘI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE ȘI
SOFTWARE A SISTEMULUI NAȚIONAL UNIC PENTRU APELURI DE URGENȚĂ
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4267230_2018_PAAPD1025164

II.1.2 Cod CPV Principal:
Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul achiziţiei este modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de
Urgenţă, la nivel naţional, prin:
• realizarea unui sistem informatic centralizat de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă,
• modernizarea punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă,
• realizarea componentei de rezervare comunicaţii date WAN/MAN.
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Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare, astfel:
- în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru clarificările solicitate cu 21 zile înaintea termenului limită de
depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 184705560 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare
Coduri CPV secundare:
30213000-5 Computere personale (Rev.2)
30231100-8 Terminale informatice (Rev.2)
32413100-2 Rutere de retea (Rev.2)
32570000-9 Echipament de comunicatii (Rev.2)
48821000-9 Servere de retea (Rev.2)
51300000-5 Servicii de instalare de echipament de comunicatii (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:
la sediul central al autorității contractante, la centrele 112, dispeceratele și substațiile de intervenție situate în toate municipiile.

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Contractul are ca obiect furnizarea de echipamente și aplicații informatice pentru modernizarea infrastructurii hardware şi software a
Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă, grupate pe următoarele sisteme/subsisteme/componente:
a) Sistem informatic centralizat de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă - 1 cpl, compus din:
1. Subsistem procesare apeluri de urgenţă şi administrare aplicaţii şi date specifice SNUAU - 1 cpl.
2. Subsistem backup comunicaţii voce - 1 cpl.
3. Subsistem GIS - 1 cpl.
4. Subsistem ARLS - 1 cpl.
5. Subsistem localizare apeluri din reţelele publice mobile - 1 cpl.
6. Componentă interconectare operatori pentru preluarea apelurilor - 1 cpl.
7. Componentă reţea - 1 cpl.
8. Componentă electroalimentare - 1 cpl.
9. Componentă interfaţare cu infrastructura radio TETRA - 1 cpl.
b) Componentă de rezervare comunicaţii date WAN/MAN - 1 cpl.
c) Componentă de modernizare a punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă - 1 cpl.
Livrarea echipamentelor și a aplicațiilor informatice va include și prestarea serviciilor aferente de instalare, configurare, punere în
funcţiune, integrare și operaționalizare a acestora. Informații detaliate se regăsesc în caietul de sarcini.

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

Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Pretul ofertei

Componenta financiara

55%
Punctaj maxim factor: 55

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.
Durata perioadei suplimentare de
garanţie şi suport tehnic

Componenta tehnica
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Algoritm de calcul: Perioada de garanție minimă acceptată (sub care oferta va fi considerată neconformă) este
de 60 de luni (conform prevederilor caietului de sarcini).
Punctajul se acordă astfel:
a) pentru o perioadă suplimentară de garanție și suport tehnic de 60 de luni (Gsuplimentară maximă) se acordă
punctajul maxim alocat de 20 de puncte. Dacă se ofertează o perioadă suplimentară mai mare de 60 de luni,
punctajul acordat nu va creşte peste nivelul maxim de 20 puncte;
b) pentru o perioadă suplimentară de garanție și suport tehnic mai mică de 60 de luni, se acordă punctajul
astfel:
Pt = (G suplimentară ofertată/G suplimentară maximă) * Punctaj maxim alocat
Pt = punctaj acordat ofertantului pentru factorul de evaluare 2
G suplimentară ofertată = perioada de garanție și suport tehnic ofertată suplimentar față de perioada de
garanție minimă acceptată, exprimată în luni întregi;
G suplimentară maximă = perioada de garanție și suport tehnic suplimentară maximă (60 de luni), ofertată
suplimentar față de perioada de garanție minimă acceptată.
Număr suplimentar clienţi dispecer
activi simultan în sistemul
informatic ofertat, prin intermediul
serverului de Interconectare SwMISNUAU112

Componenta tehnica

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Factorul de evaluare vizează integrarea, utilizând protocolul IP, a serviciilor de voce din
reţeaua TETRA administrată de STS, cu dispeceratele 112 în vederea asigurării comunicaţiilor cu resursele de
intervenţie.
Se punctează numărul ofertat suplimentar de clienţi dispecer activi simultan în sistemul informatic ofertat, prin
intermediul serverului de Interconectare SwMI-SNUAU112, față de numărul minim de 400 clienţi dispecer activi
simultan, solicitat prin caietul de sarcini.
Se va puncta cu 2,5 puncte ofertarea unui sistem informatic astfel dimensionat la nivel hardware și software,
inclusiv licențe, încât să asigure funcționarea unui număr suplimentar de 200 clienţi dispecer activi simultan prin
intermediul serverului de Interconectare SwMI-SNUAU112, față de numărul minim de 400 clienţi dispecer activi
simultan, solicitat prin caietul de sarcini.
Se va puncta cu 5 puncte ofertarea unui sistem informatic astfel dimensionat la nivel hardware și software,
inclusiv licențe, încât să asigure funcționarea unui număr suplimentar de 400 clienţi dispecer activi simultan prin
intermediul serverului de Interconectare SwMI-SNUAU112, față de numărul minim de 400 clienţi dispecer activi
simultan, solicitat prin caietul de sarcini.
Sistem informatic de procesare a
apelurilor de urgență proiectat și
implementat în acord cu
documentul EENA Next Generation
112 Long Term Definition

Componenta tehnica

10%
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se punctează cu 10 puncte dacă ofertantul demonstrează că arhitectura sistemului
informatic de procesare a apelurilor de urgenţă ofertat este proiectată şi va fi implementată în acord cu cele trei
obiective majore (comunicaţia între cetăţeni şi serviciile de urgenţă, interoperabilitatea între serviciile de
urgenţă şi abordarea de tip „open standards”) definite în capitolul I (Introduction - 1.1 Overview) şi va furniza
elementele funcţionale specifice sistemelor de tip NG112 si interfeţele necesare, in vederea asigurarii unei
interconectari a SNUAU într-o viitoare arhitectura ESInet la nivel european, definite în documentul EENA Next
Generation 112 Long Term Definition, la capitolul 4 Functional elements, respectiv capitolul 5 Interfaces.
Ofertantul va prezenta modul de asigurare a interoperabilitatii sistemului ofertat cu reţele ESInet externe,
descriind ce componente specifice ESInet va include in ofertă si cu ce componente ale retelelor ESInet externe
va asigura interfaţarea, în vederea funcţionarii intr-o viitoare retea ESInet la nivel european, minim pentru
elementele functionale specifice unei arhitecturi de tip NG112 de mai jos:
- BCF (Border Control Function)
- Originating ESRP (Emergency Service Routing Proxy) situat la graniţa SNUAU cu reţele ESInet externe
- ECRF (Emergency Call Routing Functions)
- LVF (Location Validation Function)
- SIF (Spatial Information Function)
- LIS (Location Information Server)
- CIDB (Call Information Database)
- Forest guides
Totodata ofertantul va detalia modul de asigurare a interfetelor descrise in documentul EENA Next Generation
112 Long Term Definition (la capitolul 5 Interfaces) pentru interconectarea SNUAU cu reţele ESInet externe, intro viitoare retea ESInet la nivel european.
În situaţia în care în oferta prezentată nu demonstrează că arhitectura sistemului informatic de procesare a
apelurilor de urgenţă ofertat este proiectată şi va fi implementată în conformitate cu obiectivele majore,
elementele funcţionale şi interfeţele din cadrul documentului „EENA Next Generation 112 Long Term
Definition”, prezentate mai sus, acestei componente a ofertei i se vor acorda 0 puncte.
Furnizare soluție de tip SDN, SDS
pentru Centrele Naționale

Componenta tehnica

10%
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Pentru asigurarea de către ofertant a unei soluții de tip SDN, SDS pentru Centrele Naționale,
ofertei i se va acorda un punctaj suplimentar de 10 puncte. Punctajul maxim se acordă pentru ofertarea ambelor
soluții (SDN și SDS).
În situaţia în care în oferta prezentată nu este înscrisă și descrisă asigurarea de către ofertant a unei soluții de tip
SDN ,și SDS pentru Centrele Naționale, ofertei i se vor acorda 0 puncte.
Punctaj maxim total: 100

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
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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: Da
Identificarea proiectului: Denumirea proiectului: ”Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru
Apeluri de Urgență”, finanțat din Fondul de Coeziune (FC), prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară
5 - Promovarea adaptării la schimările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, Prioritatea de investiţie - 5ii. Promovarea
investiţiilor pentru a face faţă unor riscuri specifice, asigurarea rezistenţei în faţa dezastrelor şi dezvoltarea sistemelor de gestiune a
dezastrelor, Obiectivul Specific 5.2. Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de
intervenție
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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:
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 și completările ulterioare, care determină excluderea din procedura de atribuire.
Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi
prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) pentru fiecare operator economic participant la procedură (nominalizat la
nivelul unei oferte). Se va completa şi prezenta obligatoriu un DUAE separat inclusiv pentru asociaţi, subcontractanţi sau terţi
susţinători, dacă aceştia există.
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(i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
98/2016, cu modificările și 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), din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c), ale
aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul
procedurii de atribuire. 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 și completările ulterioare.
Înainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte
documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile
cuprinse în DUAE.
Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:
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
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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 și completările ulterioare.
4. După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
Ofertanții vor prezenta odată cu DUAE o listă cu datele de identificare ale terților susținători/subcontractanților, în vederea
respectării prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Notă:
1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabilă conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.
2) Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în
care se va materializa susţinerea acestuia, acordul de subcontractare şi/sau acordul 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.
3) În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și 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 și
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 și art. 167 lit. e) din Legea nr.
98/2016, cu modificările și completările ulterioare:
- dl. VASILCA Ionel-Sorinel – directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
- dl. MIHAI Mădălin-Virgil – Adjunct tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
- dl. RĂDOI Marian-Cosmin – Adjunct economic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
- dl. BĂRĂNESCU Mihail – Şeful Direcţiei Achiziţii Publice,
- dl. BAICU Constantin-Lucian – Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice
- dna PĂUN Monica-Lisette – Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice.
Modalitatea de îndeplinire: Fiecare operator economic participant la procedură trebuie să prezinte alături de DUAE o declarație pe
propria răspundere în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat,
subcontractant, terţ susţinător) 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 contractului şi care cad în sarcina sa conform ofertei depuse.
Modalitate de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi
prezenta DUAE.
Înainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte
documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriului.
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
contractului:
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.
Notă: 1) În cazul unei oferte depuse în asociere, documentele se prezintă de către fiecare ofertant asociat, pentru partea de contract
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pe care o realizează.
2) 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 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 sau vor fi insoțite de o
declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic respectiv prin care acesta confirma
valabilitatea informațiilor din documentele prezentate.
3) Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română.
4) Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menționat în clar, numele întreg al persoanei semnatare.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimele trei exerciții financiare (2015, 2016 şi 2017) trebuie să fie cel puţin egală cu
20.000.000 lei
Modalitatea de indeplinire:
Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic participant la procedură va
completa şi prezenta DUAE. Înainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea
criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriului de calificare, în
conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.
Se vor solicita următoarele documente justificative din care să reiasă capacitatea economică și financiară a operatorului economic,
respectiv media cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exerciții financiare (2015, 2016 şi 2017): bilanţurile contabile sau extrase din
bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2015, 2016 şi 2017, vizate şi înregistrate la organele competente, care să susţină
fără echivoc informaţiile din DUAE.
Echivalentul în lei al cifrelor de afaceri anuale exprimate în euro va fi determinat pe baza următoarelor cursuri medii anuale
comunicate de Banca Națională a României (BNR) pentru anii 2015, 2016 şi 2017: 4,4450 lei/euro pentru anul 2015, 4,4908 lei/euro
pentru anul 2016 și 4,5681 lei/euro pentru anul 2017. Pentru conversia altor monede naţionale în lei, se vor utiliza cursurile de
schimb medii anuale stabilite de către BNR pentru leu/moneda naţională respectivă, pentru anii de referinţă 2015, 2016 şi 2017 (se
va consulta site-ul www.bnr.ro).
În situaţia în care publicarea bilanţurilor nu este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic sau bilanţul
aferent anului 2017 nu a fost încă întocmit, vizat şi înregistrat la organele competente, se pot prezenta orice alte documente
echivalente, considerate edificatoare în ţara de rezidenţă a operatorului economic prin care se pot susţine informaţiile prezentate în
DUAE (de exemplu, raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar şi contabil, scrisoare de bonitate din partea unei bănci
etc.).
Documentele emise într-o altă limbă vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română.
În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind situaţia economică şi financiară invocând susţinerea
acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea
documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare, precum
și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura
îndeplinirea angajamentului, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Atentie! 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.
În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind situaţia economică şi financiară poate fi
îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind situaţia economică şi
financiară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei
individuale menţionată mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi.

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Ofertantul trebuie să fi livrat în ultimii trei ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, produse similare în valoare
cumulată de minim 10.000.000 lei fără TVA
Prin sintagma „livrarea de produse similare” se înţelege:
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- furnizarea de echipamente și dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii (soluţii) software în domeniul sistemelor informatice
integrate de tip call center;
- furnizarea de echipamente și dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii (soluţii) software în domeniul urgenţelor şi/sau situaţiilor de
urgenţă (software de preluare și gestionare a apelurilor de urgență);
- furnizarea, configurarea și instalarea de echipamente de infrastructură TETRA.
Ofertantul trebuie să facă dovada experienţei similare, cumulat, dar în mod obligatoriu, în fiecare dintre activităţile de mai sus care
fac obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit. În cazul celor două activităţi de furnizare de echipamente și
dezvoltare şi implementare de aplicaţii/soluţii software în domeniul sistemelor informatice integrate de tip call center, respectiv în
domeniul urgenţelor şi/sau situaţiilor de urgenţă (software de preluare și gestionare a apelurilor de urgență), ofertantul trebuie să
facă în mod clar dovada faptului că a dezvoltat şi implementat respectivele aplicaţii (soluţii) software, nu doar a furnizat aplicaţii
COTS.
Modalitatea de indeplinire:
Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic (OE) participant la
procedură a cărui experienţă similară se doreşte a fi luată în calcul la analiza experienţei similare a ofertantului. Înainte de atribuirea
contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, să
prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei minimale de calificare, în conformitate
cu informaţiile curprinse în DUAE.
Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/ documente emise sau contrasemnate de
autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă,
recomandări sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste livrarea/prestarea efectivă a produselor/serviciilor din
DUAE. Pentru a-şi demonstra capacitatea de a furniza aplicaţii software, ofertantul trebuie să facă dovada faptului că aplicaţiile
dezvoltate şi implementate au fost recepţionate, respectiv au fost/sunt funcţionale.
Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării.
Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română.
În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de
către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se
consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor
relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, precum și
documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura
îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind experienţa similară poate fi îndeplinită prin
cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând
susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată
mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi.
Atenție! 1) Neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către terţul susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia va avea
drept consecinţă respingerea ofertei in cauză, ca fiind inacceptabilă.
2) Numărul contractelor prin care se demonstrează experienţa similară nu este limitat. Nu se impune niciun prag valoric minim,
distinct, pentru vreuna dintre activităţile pentru care este obligatorie demonstrarea experienței similare.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Implementarea standardului de management al calităţii în conformitate cu ISO 9001:2008 sau echivalent un sistem de management
al calităţii pentru activitatile/activitatea principale/a ce fac/face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire:
Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa şi prezenta DUAE. Înainte de atribuirea contractului AC va solicita
ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, să prezinte documentele
justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei minimale de calificare, în conformitate cu informaţiile curprinse
în DUAE.
Se va prezenta un certificat emis de un organism independent care să ateste că ofertantul are implementat şi menţine, conform ISO
9001:2008 sau echivalent, un sistem de management al calităţii pentru activitatile/activitatea principale/a ce fac/face obiectul
contractului.
În cazul unei asocieri, această condiţie trebuie îndeplinită individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe
care acesta o îndeplineşte.
Notă: Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoţite de traduceri autorizate în limba română.
Documentele prezentate trebuie să fie valabile la data limită de depunere a ofertelor.
Operatorii economici care nu deţin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care să confirme asigurarea unui
nivel corespunzător al calităţii pentru activităţile pe care urmează a le desfăşura în cadrul contractului.
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III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Cuantum garanţie de participare (GP): 1.800.000 lei sau echivalentul în orice altă valută, calculat pe baza cursurilor comunicate de
Banca Națională a României (BNR) pentru EUR/RON sau EUR/valuta aleasă pentru constituirea GP, valabile în data publicării în SEAP
a anunțului de participare (a se vedea www.bnr.ro). GP va fi constituită conform prevederilor art. 36 alin. (1) din HG nr. 395/2016,
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, în forma prezentată în Formularul 1. În cazul constituirii prin virament bancar, ofertantul va
vira echivalentul în lei al GP în contul nr. RO59TREZ7005005XXX000169 deschis la Trezoreria Statului - A.T.C.P.M.B. pe seama
Serviciului de Telecomunicații Speciale, cod fiscal 4267230. Perioada de valabilitate a GP va fi cel puţin egală cu perioada minimă de
valabilitate a ofertei (90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor). Dovada constituirii GP va fi prezentată în SEAP, scanată,
semnată cu semnătură 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 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 HG nr. 395/2016, respectiv cele ale art. 132 alin. (3) 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), b), c) din H.G. nr. 395/2016.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Garanţia de bună execuţie (GBE) se va constitui de către contractant, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului, 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 va constitui 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 de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în
condiţiile legii, care va deveni anexă la contract, conform Formularului nr. 2.
Autoritatea contractantă va elibera/restitui GBE conform prevederilor art. 42 din H.G. nr. 395/2016.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta acordul de asociere (Formularul nr.
3).

III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) Hotărârea Guvernului 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

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
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: Nu

Sectiunea IV Procedura
IV.1 Descriere
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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
Licitatie deschisa

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: Da

IV.2 Informatii administrative
IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

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

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

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnică va fi întocmită în strictă conformitate cu cerințele și instrucțiunile din caietul de sarcini.
Oferta tehnică trebuie să cuprindă răspunsul punct cu punct la fiecare cerinţă descrisă în caietul de sarcini şi să cuprindă detalierea
modului de îndeplinire a fiecărei cerinţe.
Propunerea tehnică va include tabelele de conformitate prevăzute la Capitolul 5, punctele 5.1.4-5.1.18, 5.2.1-5.2.5, 5.3.1-5.3.2,
respectiv la Capitolul 6, punctul 6.2 din “Caietul de sarcini”, care vor fi completate astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu
uşurinţă a modului de îndeplinire a specificaţiilor tehnice/cerințelor minimale și obligatorii prevăzute în caietul de sarcini.
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.
Având în vedere faptul că oferta reprezintă o soluție integrată, modul de întocmire al propunerii tehnice nu poate fi standardizat, de
aceea a fost lăsat la latitudinea ofertantului, acesta urmând să includă în propunerea tehnică toate documentele suport pe care le
consideră necesare în susținerea soluției tehnice ofertate.
ATENŢIE: Pentru a fi declarată conformă, oferta trebuie să respecte fiecare cerinţă minimă şi obligatorie, specificată ca atare în
caietul de sarcini.
Ofertantul are totodată obligaţia de a menţiona în cadrul ofertei că la elaborarea acesteia a ţinut cont de regulile obligatorii
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, în vigoare în România, şi că va respecta aceste reguli pe toată perioada în
care va executa activităţile de instalare, configurare, punere în funcţiune, integrare și operaționalizare a
componentelor/subsistemelor livrate.
Instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările obligatorii referitoare la
condiţiile de muncă şi de protecţia muncii care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului sunt următoarele:
a) Inspecţia Muncii – organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii și Justiției
Sociale, cu sediul în str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucureşti, tel. 021/302.70.53 sau 021/302.70.31, www.inspectiamuncii.ro;
b) Inspectoratele Teritoriale de Muncă din fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti;
Instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările obligatorii referitoare la
protecţia mediului:
a) Ministerul Mediului – cu sediul în B-dul Libertăţii, nr. 12, sect. 5, Bucureşti, tel. 021/408.95.00, www.mmediu.ro;
b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – cu sediul în Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti, tel. 021/207.11.01,
www.anpm.ro;
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c) Garda Naţională de Mediu – cu sediul în B-dul Unirii, nr. 78, bloc J2, sector 3, Bucureşti, tel. 021/326.89.70, www.gnm.ro.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, la două zecimale, în condiţia franco-destinaţia finală (locațiile de instalare).
Preţurile unitare în lei ofertate vor include toate cheltuielile ocazionate de livrarea produselor la destinaţia finală, respectiv instalarea,
configurarea, punerea în funcţiune, integrarea și operaționalizarea acestora, precum și recepţia şi prestarea serviciilor specifice
perioadei de garanţie, conform cerințelor din caietul de sarcini.
Preţurile unitare în lei vor rămâne ferme şi nerevizuibile pe toată perioada de valabilitate a contractului. Preţurile unitare ofertate
pentru fiecare din reperele specificate în ofertă vor fi unice, nefiind permisă ofertarea de preţuri unitare diferite, în raport de diverse
plaje cantitative, alese de ofertant. Preţurile unitare pentru acelaşi reper vor fi identice, indiferent în compunerea cărui
subsistem/componentă se află.
Propunerea financiară va cuprinde:
1. Formularul de ofertă (Formularul nr. 4);
2. Anexa la Formularul nr. 4 (conţinând detalierea preţului ofertei).
Conform criteriului de atribuire stabilit, respectiv „Cel mai bun raport calitate - preț”, oferta care obţine cel mai mare număr de
puncte (oferta clasată pe locul 1) va fi considerată oferta cea mai avantajoasă desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire şi a
factorilor de evaluare menţionaţi la cap. II.2.5 și va fi declarată oferta câştigătoare.
Propunerea financiară va conține detalierea prețului unitar în lei pentru fiecare echipament hardware/aplicație
software/licență/accesoriu/material de instalare ofertat (ă).

IV.4.3 Modul de prezentare al 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.
Ofertanții pot propune modificări/adaptări ale clauzelor contractuale doar în perioada de depunere a ofertelor, cu încadrare în
termenul de solicitare de clarificări menționat la secțiunea II.1.4, autoritatea contractantă urmând să respecte regulile de publicitate
prevăzute de legislația în vigoare.
Documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică
(Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările şi completările ulterioare). 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 documente originale.
Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate, inclusiv traducerile autorizate în limba română, 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.
Din motive de operativitate în evaluarea ofertelor, propunerea tehnică și propunerea financiară din cadrul exemplarului în format
electronic, vor fi în mod obligatoriu încărcate şi în format editabil (.doc sau .xls), iar documentația tehnică va fi încărcată într-un
format care să permită copierea/căutarea textului.

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
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1. Departajarea ofertelor cu punctaje egale: Dacă în urma aplicării criteriului de atribuire, doi sau mai mulţi operatori economici
(OE) sunt clasaţi pe primul loc, având acelaşi punctaj total, oferta declarată câştigătoare va fi cea care a obţinut cel mai bun punctaj pt
factorul “Preţul ofertei”. Dacă printre OE clasaţi pe primul loc, cu acelaşi punctaj total, doi sau mai mulţi OE au acelaşi punctaj pt factorul
“Preţul ofertei”, oferta declarată câștigătoare va fi cea a OE care a obținut cel mai bun punctaj pt factorul “Durata perioadei suplimentare
de garanție și suport tehnic”. Dacă și pt acest factor punctajul este egal, oferta declarată câștigătoare va fi cea care a obținut cel mai bun
punctaj pt factorul “Sistem informatic de procesare a apelurilor de urgență proiectat și implementat în acord cu documentul EENA Next
Generation 112 Long Term Definition”. Dacă și pt acest factor punctajul este egal, oferta declarată câștigătoare va fi cea care a obținut cel
mai bun punctaj pt factorul “Furnizare soluție de tip SDN, SDS pentru Centrele Naționale”. Dacă și pt acest factor punctajul este egal,
implicit și pentru ultimul factor, AC va solicita, numai OE aflați în această situație, depunerea de noi propuneri financiare, în SEAP. OE în
cauză nu au decât dreptul de a îmbunătăţi propunerea financiară depusă anterior, urmând ca oferta declarată câştigătoare să fie cea al
cărei nou preţ, reofertat, este cel mai scăzut.
Dacă şi în urma reofertării în SEAP, OE nu vor putea fi departajaţi, vor deveni incidente prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
98/2016, iar procedura de atribuire va fi anulată.
2. Confidenţialitate: OE va elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi va indica, motivat, în cuprinsul
acesteia, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept
de proprietate intelectuală conform legislaţiei aplicabile.
3. AC are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această
formă.
4. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, AC poate solicita OE 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
pt a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.
5. OE interesaţi să participe la procedură pot accesa DUAE la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
6. Documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică (Legea
nr. 455/2001). 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 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 OE să fie aplicată de acesta asupra copiei respectivului document.
7. Datele cu caracter personal solicitate in prezenta procedură de achiziție publică, sunt prelucrate în conformitate cu prevederile
Regulamentul nr. 679/2016. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite de
legislatia privind achizițiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derularii procedurii de achiziție, cât si cea ulterioră
acesteia, în conformitate cu actele normative in vigoare.

VI.4 Proceduri de contestare
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
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:
Termenul de exercitare a căilor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Achiziţii Publice
Adresa: Splaiul Independenţei nr. 323A; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 060044; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: achizitii.publice@sts.ro; Nr de telefon: +40 212022305; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.sts.ro;
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