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                         Criteriile de calificare și selecție a ofertelor  

Documentația de atribuire a Contractului/contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de transport persoane în aria teritorială de competenţă a Judeţului Prahova include în mod 
obligatoriu, potrivit Legii nr.92/2007 cu modificările şi completările ulterioare, criteriile de 
calificare și selecție a ofertelor. Acestea sunt cele stipulate de Legea nr. 98/2016, cu modificările 
și completările ulterioare sau, după caz, de Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările 
ulterioare. În cazul de faţă, atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport persoane în aria teritorială de competenţă a Judeţului Prahova se realizează în 
conformitate cu prevederile legislaţiei achiziţiilor sectoriale, respectiv Legea 99/2016 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
În conformitate cu Legea 99/2016, criteriile de calificare și selecție a ofertelor aplicabile în 
cadrul  procedurii de atribuire a contractului vor face referire doar la: 

a) motivele de excludere a candidatului/ofertantului; 
b) capacitatea candidatului/ofertantului. 

 
Criteriile de calificare şi selecţie sunt prezentate detaliat în cadrul Instrucţiunilor pentru ofertanţi 

Succint, motivele de excludere a ofertantului stipulate de articolele 177, 178 și 180 din Legea 
99/2016 vizează motivele de excludere ce fac referire la condamnările penale, motivele de 
excludere referioare la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, 
motivele de excludere legate de insolvenţă, conflicte de interese sau abateri profesionale: 

 Condamnarea prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea 
uneia dintre următoarele infracțiuni: 
- constituirea unui grup infracțional organizat 
- infracțiuni de corupție 
- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene 
- acte de terorism 
- spălarea banilor, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă 

 Încălcarea obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 
general consolidat 
Prin excepție, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când 
cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și 
restante este mai mic de 10.000 lei. 

 Încălcarea obligațiilor în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin 
legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională 

 Insolvența ofertantului; prin excepție, entitatea contractantă nu exclude din procedura de 
atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de 
insolvență și care se află în perioada de observație atunci când, pe baza informațiilor 
și/sau documentelor prezentate de operatorul economic sau în orice alt mod, stabilește că 
operatorul economic în cauză are capacitatea de a executa contractul sectorial, ținând cont 
de măsurile adoptate de respectivul operator privind continuarea activității. 

 Comiterea unei abateri profesionale grave 
 Încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței 
 Conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză iar această situație nu 

poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe 
 Participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 

condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte 
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măsuri mai puțin severe; înainte ca entitatea contractantă să excludă din procedură un 
ofertant care se află în această situație, aceasta trebuie să îi acorde respectivului ofertant 
posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziție nu poate 
denatura concurența. 

  

 Încălcarea de către ofertant în mod grav sau repetat a obligațiilor principale ce-i reveneau 
în cadrul unui contract de achiziții publice; 

 Declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea entității contractante; 
 Influențarea în mod nelegal a procesului decizional al entității contractante, obținerea de 

informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii 
de atribuire sau furnizarea din neglijență a informațiilor eronate. 

În cadrul procedurii de atribuire a Contractului/contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a Judeţului Prahova, pentru 
probarea neincluderii în situațiile menționate, entitatea contractantă are obligația de a accepta ca 
fiind suficient și relevant orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara 
de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere 
judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă. 

În cadrul procedurii de atribuire a contractului/contractelor de delegare, pentru verificarea 
criteriilor de excludere ofertantul/ofertanții vor completa DUAE documentul unic de achiziții 
european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia 
Europeană, constând în declarația pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la 
îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție. 

Conform articolului 185 din Legea 99/2016, în cadrul procedurii de atribuire, criteriile 
privind capacitatea ofertantului se pot aplica doar la: 

a) capacitatea de exercitare a activității profesionale; 
b) situația economică și financiară; 
c) capacitatea tehnică și profesională. 

Entitatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici alte criterii 
privind   capacitatea față de cele menţionate. 

În cadrul procedurii de atribuire a Contractului/contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a Judeţului Prahova, se vor stabili 
numai criterii privind capacitatea care sunt necesare și adecvate pentru a asigura că un ofertant 
are capacitatea de exercitare a activității profesionale, situația economică și financiară și 
competențele tehnice și profesionale pentru a executa contractul care urmează să fie atribuit. 

Pentru subcontractanţii propuşi de ofertant în ofertă nu se pot stabili criterii privind capacitatea 
dar se ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru 
partea lor de implicare în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport 
persoane în judeţul Prahova, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. 

Criteriile privind capacitatea care se vor solicita în cadrul procedurii de atribuire a 
contractului/contractelor de delegare au legătură cu obiectul contractului şi sunt proporţionale 
prin raportare la obiectul acestuia. Acestea sunt menţionate în continuare. 

a) capacitatea de exercitare a activității profesionaleOperatorii Economici (Ofertant, membru al 
Asocierii, Terț Susținător, Subcontractant) trebuie să fie înscriși într-un registru profesional sau 
comercial din țara în care sunt stabiliți. 
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Cerința minimă menționată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau 
comercial trebuie să fie îndeplinită de toți Operatorii Economici implicați în procedură, indiferent 
de rolul acestora: Ofertant (Operator Economic individual), membru al unei Asocieri, 
Subcontractanții nominalizați sau Terți Susținători pe care se bazează Ofertantul. 
În România, cerința se referă la înregistrarea operatorului economic în Registrul Comerțului. 

În acest sens, documentele suport actualizate trebuie să susțină toate declarațiile incluse în 
DUAE (completat) în secțiunea/secțiunile solicitată(e) şi să demonstreze că: 

a. Operatorul Economic este constituit în mod legal în țara sa de origine și nu se află în 
niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, 
b. își desfășoară activitatea profesională în mod legal pe piață: 

- există corespondență între obiectul principal al Contractului și activitatea economică 
indicate în Actul Constitutiv al operatorului Economic sub forma codului NACE 
(Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană) sau 
echivalent pentru Operatorul Economic/Operatorii Economici având rolul de Ofertant. 

- există corespondență între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în cadrul 
procedurii și activitatea economică menționată în documentul de constituire a 
Operatorului Economic sub forma codului NACE (Clasificarea statistică a activităților 
economice în Comunitatea Europeană) sau echivalent pentru 
Subcontractant/Subcontractanți și/sau Terțul Susținător/Terții Susținători. 

b) situația economică și financiară 
Un anumit nivel al cifrei de afaceri a ofertantului este un argument în favoarea capacității sale de 
a îndeplini obligațiile ce îi revin prin contractul de delegare a gestiunii. Astfel, Ofertantul 
(Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să dovedească o 
medie a cifrei de afaceri anuală in domeniul Contractului, în ultimii trei ani financiari anteriori, 
de cel puțin 10% din valoarea estimată a contractului pe 7 ani, corespunzătoare fiecărui lot (grupă 
de trasee) în parte pentru care se depune oferta. Această valoare este în măsură să asigure 
capacitatea financiară a ofertantului de a asigura susținerea financiară a derulării contractului dar 
şi de a nu limita accesul potențialilor ofertanți la procedura de atribuire a contractului de delegare. 
Valori solicitate ale mediei cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, pentru fiecare lot: 

Lot Grupa Valoare  
contract 

Valoare cifra 
afaceri ultimii 3 

ani 
Unitate 

Lot 1 Grupa 1 90,232,519 9,023,252 lei 
Lot 2 Grupa 2 63,984,639 6,398,464 lei 
Lot 3 Grupa 3 44,586,393 4,458,639 lei 
Lot 4 Grupa 4 82,117,692 8,211,769 lei 
Lot 5 Grupa 5 106,726,512 10,672,651 lei 
Lot 6 Grupa 6 35,272,139 3,527,214 lei 
Lot 7 Grupa 7 55,120,242 5,512,024 lei 
Lot 8 Grupa 8 41,914,323 4,191,432 lei 
Lot 9 Grupa 9 44,593,612 4,459,361 lei 
Lot 10 Grupa 10 62,773,702 6,277,370 lei 
Lot 11 Grupa 11 59,715,510 5,971,551 lei 
Lot 12 Grupa 12 127,296,039 12,729,604 lei 

  Total 814,333,323 81,433,332   
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 c)     capacitatea tehnică și profesională 

Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența, ce reprezintă criteriu de calificare și selecție cu 
privire la capacitatea tehnică și profesională, ofertanții pot face dovada prin prezentarea unei liste 
cu principalele contracte, pentru fiecare lot, cu indicarea valorilor contractelor.(aşa cum 
precizează Legea 92/2007). 
Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să 
demonstreze că dispune de o infrastructura (autovehicule, personal), corespunzătoare fiecărui lot 
(grupă de trasee) în parte pentru care se depune oferta, calculată cu respectarea prevederilor art. 
192 lit. b din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu 
prevederile art. 3 din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017. Acest nivel este în măsură să asigure 
capacitatea ofertanților  de a presta servicii publice de transport județean pe durata unui contract 
de delegare a gestiunii de 7 ani. 

Referința la ultimii 3  ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la 
termenul- limită de depunere a Ofertei, așa cum este indicat în Anunțul de participare. 
„Servicii prestate în mod corespunzător” trebuie să fie înțelese drept servicii prestate în limitele 
acordului dintre Ofertant și beneficiarul serviciilor menționate. 

Valorile calculate, raportate la valoarea estimată a contractului pe fiecare lot prezentată pentru 
cerinţa referitoare la lista principalelor servicii prestate în mod corespunzător sunt prezentate 
în cadrul Instrucţiunilor pentru ofertanţi. 

Lot Grupa Valoare/an Valoare/contract Unitate 
Lot 1 Grupa 1 12,890,360 90,232,519 lei 
Lot 2 Grupa 2 9,140,663 63,984,639 lei 
Lot 3 Grupa 3 6,369,485 44,586,393 lei 
Lot 4 Grupa 4 11,731,099 82,117,692 lei 
Lot 5 Grupa 5 15,246,645 106,726,512 lei 
Lot 6 Grupa 6 5,038,877 35,272,139 lei 
Lot 7 Grupa 7 7,874,320 55,120,242 lei 
Lot 8 Grupa 8 5,987,760 41,914,323 lei 
Lot 9 Grupa 9 6,370,516 44,593,612 lei 
Lot 10 Grupa 10 8,967,672 62,773,702 lei 
Lot 11 Grupa 11 8,530,787 59,715,510 lei 
Lot 12 Grupa 12 18,185,148 127,296,039 lei 

  Total 116,333,332 814,333,323   

 

Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale, Ofertantul (Ofertant 
individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație 
pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată 
de DUAE (completat). 

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Entității Contractante și înainte de atribuirea 
contractului sectorial, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) 
clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative 
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actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate 
cu informațiile cuprinse în DUAE (completat). 

Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în 
DUAE (completat) includ, dar nu se limitează la: 
- procese verbale de recepție a serviciilor, recomandări sau orice alte documente echivalente 

din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul 
prestării; 

- orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE (completat) ca documente justificative 
pentru declarațiile făcute în legătură cu serviciile prestate în mod corespunzător care 
îndeplinesc cerința minimă. 

În ce priveşte cerinţa referitoare la implementarea unor standarde ori sisteme de management de 
mediu, aceasta nu a fost prevăzută pentru etapa de ofertare, pentru asigurarea accesului egal și 
nediscriminatoriu al operatorilor de transport la piața serviciului public de transport județean. 
Factorii de evaluare a ofertelor propuşi urmăresc în schimb asigurarea la un nivel cât mai ridicat 
acestor cerinţe legate de calitate şi mediu. 

VICEPRESEDINTE, 
Cristian Apostol 


