
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
ORASUL BAIA DE ARIES 
Cod de identificare fiscala: 4561898; Adresa: Strada: Piaţa Băii, nr. 1; Localitate: Baia de Aries; Cod Postal: 515300; Tara: Romania; Codul
NUTS: RO121 Alba; Adresa de e-mail: primbaia.proiecte@yahoo.com; Nr de telefon: +40 258775002; Fax: +40 258775900; Persoana de
contact: ADRIAN JANTEA; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.primariabaiadearies.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 6
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Autoritatea regională sau locală

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
,,Instalare sisteme fotovoltaice gospodării izolate în oraşul  Baia de Arieş, judeţul Alba”
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 001

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Module solare fotovoltaice (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Obiectul contractului cuprinde lucrarile de instalatii electrice aferente instalarii unui numar de 15 sisteme fotovoltaice de tip
“off-grid” de producere a energiei electrice, cât  si executia lucrarilor de instalatii interioare si exterioare.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 315126 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21.01.2021 12:13 Pagina 1



 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
Coduri CPV secundare:

09330000-1 Energie solara (Rev.2)
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO121 Alba
Locul principal de executare:
Oraş Baia de Arieş, jud. Alba

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectul propus are ca scop asigurarea cu energie electrica a caselor izolate unde nu exista retea de distributie electrica si poate
asigura procesul de dezvoltare a localitatii si unui trai a populatiei in conditii moderne. Este finantat in cadrul programului privind
instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate , neracordate la reteau de distributie a energiei electrice prin AFM. Vor
fi instalate 15 sisteme fotovoltaice individuale.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 4; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

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

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

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

II.2.14 Informatii suplimentare
Finanţarea proiectului se realizează  din veniturile Fondului pentru mediu rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră, în limita sumelor prevăzute cu această
destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
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: 
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016,privind achizitiile publice, prin incarcarea in SEAP, a formularului DUAE, document unic de achizitii european, furnizat in
format electronic, conform formatului standard stabilit de Comisia Europeana, completat si semnat cu semnatura electronica
extinsa; DUAE poate fi obţinut accesând linkul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Tertul sustinator implicat in procedura va face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 164 , art.165 si art. 167 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice, prin incarcarea in SEAP, a formularului DUAE, document unic de achizitii european, furnizat in
format electronic, conform formatului standard stabilit de Comisia Europeana, completat si semnat cu semnatura electronica
extinsa, in aceleasi conditii ca si ofertantul titular ; DUAE va fi insotit de angajamentul tertului sustinator impreuna cu documente
anexe la angajament, transmise acestora de catre tertii sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea.
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Subcontractantul implicat in procedura va face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 164, art.165 si art. 167 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice, prin incarcarea in SEAP, a formularului DUAE, document unic de achizitii european, furnizat in
format electronic, conform formatului standard stabilit de Comisia Europeana, completat si semnat cu semnatura electronica
extinsa, in aceleasi conditii ca si ofertantul titular, insotit de acordul de subcontractare.
 
In cazul unei asocieri formularul va fi prezentat de fiecare asociat in parte, insotit de acordul de asociere.
 Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt : Pandor Traian – Primar, Ţimonea Petru-Viceprimar,  – Ştefănuţ Daniela Maria-Consilier serv. financiar, Nemeş
Adriana-Delia – Secretar Oras, Paşca Elena- Sef.Serv.Buget-Finante-Contabilitate, Jantea Adrian – Şef birou tehnic, Dan Daniela -
consilier achizitii publice; Consilieri Locali: Mârzan Silviu, Bora Gheorghe, Baic Teodor Augustin, Ganea Sorin, Goia Emil, Ignat Maria,
Miheţ Sorin Ioan, Pitea Vasile, Toader Cristin Ştefan, Holobuţ Filip Vasile, Nemeş Ioan, Pandor Ileana Nicoleta
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea
98/2016 .
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
1.Certificat cazier fiscal al persoanei juridice - in original, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul,, . In cazul unei asocieri
certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
2.Certificat cazier judiciar al persoanei juridice si ale membrilor oraganului de administrare, de conducere, de supraveghere al
respectivului operator economic sau a celor care au putere de decizie sau control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul
emis de ONRC sau actul administrativ in original, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul. In cazul unei asocieri certificatul
va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
3.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul general consolidat, eliberat de Directia Generala a
Finantelor Publice si Cotrolul Finantelor de Stat, obligatii restante la momentul prezentarii ; documentul se va prezenta in copie
certificata "conform cu originalul",  sau in original.  Operatorii  economici  nerezidenti  (straini):  au dreptul de a prezenta orice
documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor
catre bugetul de stat, în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii
de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea
dublei impuneri) valabil la momentul prezentarii. In cazul unei asocieri documentele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii exigibile restante neachitate catre bugetul general consolidat vor
fi respinse

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale
precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba
română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertantul trebuie să fi livrat și montat produse similare în ultimii 3 ani, raportat la data-limită de depunere a ofertelor,in valoare de
315126 lei.
 Se acceptă însumarea valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 contracte.
Prin produse și montaj similare, se înțelege: - sisteme fotovoltaice  și montarea acestora.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de
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experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.
La  nivelul  DUAE  trebuie  precizate  următoarele  informații:  numărul  și  data  contractului  invocat  drept  experiență  similară,
tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea, numarul de sisteme montate, beneficiarul,  precum și ponderea și activitățile/
categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele prin care operatorii economici pot demonstra cele asumate prin DUAE privind experiența similara sunt următoarele,
fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: copii ale unor pârți relevante ale contractelor, certificate/documente emise sau
contrasemnate de beneficiari, care confirma ducerea la bun sfârșit execuția lucrării, documente de recepție.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susținerii acordate.
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise
acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie
prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat
susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul
concret în care va realiza acest lucru).
Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului  de  achiziţie  publică.  Răspunderea  solidară  a  terțului/terților  susținător/susținători  se  va  angaja  sub  condiția
neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea
acestuia/acestora) și acordul de asociere.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii  anumitor criterii de
calificare şi  selecţie sunt consideraţi  şi  terţi  susţinători,  caz în care acordul  de subcontractare reprezintă,  în acelaşi  timp,  şi
angajamentul ferm.
Autoritatea contractantă va lua în  considerare această susţinere,  ca probă a îndeplinirii  criteriilor  minime impuse în cadrul
documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;
b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru
realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Proportia de subcontractare
Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.
Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor propuşi
Modalitatea de indeplinire: 
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include şiinformaţiile solicitate cu privire la subcontractanți.
În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va
prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător
de către fiecare dintre aceștia.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar
de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
- acordul/acordurile de subcontractare
- documente justificative ale subcontractantului/subcontractanților,

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

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Ofertantul va constitui garanția de participare în cuantum de 3.151 lei. Perioada de valabilitate a garanției de participare va fi cel
puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv__120__ de zile la data limita de depunere a ofertei stabilită prin anunțul de
participare publicat în SEAP. Garanția de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu
modificările și completările ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO97TREZ0065006XXX001044
deschis la TREZORERIA CAMPENI Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită
de depunere a oferelor. În cazul utilizării unui instrument de garantare, dovada constituirii garanției de participare se va încărca în
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SEAP, semnată cu semnătură electronică până la data limită de depunere a oferelor. După această dată, autoritatea contractantă
solicită în temeiul art.  134 din HG nr.395/2016 clarificări în scopul prezentării  în original a documentului privind garanția de
participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de
prezentarea în forma originală. În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanţia de participare trebuie constituită în
numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici. Garanţia de participare
emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoţită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea
autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Cuantumul garanției de bună execuție este de 10 % din prețul contractului. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție
trebuie să acopere perioada de timp de la semnarea contractului până la expirarea perioadei de garanție . Garanția se va constitui în
conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

 
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 privind achizitiile publice nr 98/2016

 
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
H.G. nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

 
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: Da

 

Sectiunea IV Procedura
 

IV.1 Descriere
 

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

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

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

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

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

 
IV.2 Informatii administrative

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

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

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantul are obligaţia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa corespunda cerinţelor minime prevăzute in
Documentaţia de Atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta propunerea tehnica astfel incât sa se asigure posibilitatea
verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini.
Fiecare ofertant are obligatia de a realiza un memoriu prin care va descrie modalitatea de realizare a lucrarilor care se propun in
prezenta investitie.Prezentarea modului de realizare a lucrarilor va contine:
Ofertantii vor prezenta un memoriu prin care vor demonstra intelegerea prevederilor documentatiei de atribuire, a solutiei tehnice
ce urmeaza a fi adoptate si a nivelurilor de calitate minim solicitate de autoritatea contractanta.
Ofertantii vor realiza o prezentare detaliata a modului de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor si executia lucrarilor in
scopul obtinerii rezultatelor asteptate.
Ofertantii vor prezenta lista tehnologiilor de executie, impreuna cu procedurile tehnice de executie pentru fiecare activitate si
subactivitate.
Se va depune graficul de executie a lucrarilor, la nivel de categorie de lucrari, prezentandu-se alocarea resurselor umane pentru
fiecare activitate si subactivitate.
Ofertantii vor prezenta planul de management si control al calitatii pe durata de executie a lucrarilor.
Ofertantii vor prezenta evaluarea riscurilor care sa identifice masurile care trebuie luate pentru securitatea si sanatatea lucratorilor
pe perioada executiei lucrarilor ce fac obiectul ofertei.
Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari.Se
va prezenta declaratia din care sa rezulte ca la elaborarea propunerii tehnice ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la
respectarea conditiilor de  munca si protectia muncii, reglementarile obligatorii  in domeniul mediului,social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul  Uniunii  Europene,  legislatia nationala,  prin acordurile colective sau prin tratatele,
conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de achizitie
publica.Informatiile detaliate prin reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia
munc i i ,  secu r i t a t i i  s i  s ana ta t i i  i n  munca  se  pot  ob t ine  de  l a  In spec t i a  Munc i i  s au  de  pe  s i t e -u l :
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de
catre asociatul desemnat lider.Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de
mediu, se pot obtine  de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
Ofertantii vor prezenta planul cu masurile privind protectia mediului care va cuprinde:
   -Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratiilor;
   -Masurile pentru reducerea prafului;
   -Managementul deseurilor;
   -Masurile de combatere a poluarii accidentale a emisarului datorate antreprenorului;
   -Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate executarii lucrarilor;
   -Managementul deseurilor inerte.
Ofertantii vor prezenta planul de garantie, continand declaratia privind termenul de garantie(minim 2 ani), precizarea modalitatilor
de asigurare a garantiei, termenul de mobilizare si remediere a eventualelor defecte.
Ofertantii  vor  prezenta  Strategia  utilizata  prentru  prevenirea  conflictului  de interese,  cat  si  strategia  anti-coruptie  ce  va  fi
implementata de ofertant.
Ofertantii sunt obligati sa fundamenteze pe baza de calcule si documente, toate informatiile cuprinse in oferta lor tehnica.
Datele si informatiile cuprinse in oferta tehnica vor fi utilizate la intocmirea ofertei financiare, constituind date de fundamentare a
acesteia.
Ofertantii  au obligatia corelarii  riguroase intre datele si  informatiile cuprinse in oferta tehnica si  datele si  valorile din oferta
financiara.
Organizarea informatiilor din propunerea tehnica va fi structurata astfel incat sa se permita validarea conformitatii ofertei.
 
4.1.CERINTE MINIMALE PRIVIND ECHIPA DE IMPLEMENTARE
Se va prezenta organigrama intregii echipe propuse si a informatiilor relevante precum si documentele suport pentru demonstrarea
calificarilor educationale si profesionale, a abilitatilor, a experientei solicitate, a atestarii/autorizarilor/certificarilor specifice, dupa caz,
in vederea demonstrarii  indeplinirii cerintelor minime din Caietul de sarcini, conditiilor impuse de legislatia in vigoare.
Avand in vedere complexitatea obiectivului, cat si amploarea acestuia, autoritatea contractanta a stabilit cerintele minimale privind
echipa de implementare.Astfel, se va prezenta lista personalului responsabil cu executia lucrarilor, insotita de documentele solicitate,
continand cel putin:
 
Denumire:Manager de proiect
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Calificare educationala/profesionala:Studii superioare in domeniul tehnic.Calificat in ocupatie conform cod COR 242101, Autorizat
ANRE grad min.II B
Abilitati:Abilitatea de a lucra si de a conduce o echipa, de a utiliza software-uri si orice tip de instrumente pentru desfasurarea
activitatii de coordonare, abilitati organizatioanale/manageriale si de comunicare.
Modaliate de acces:Se va prezenta modalitatea de acces(declatie de disponibilitate, extras Revisal sau extras contract de munca)
Se vor prezenta:Copie dupa diploma de absolvire studii superioare in domeniul tehnic, Copie dupa Diploma/Certificat de absolvire
ocupatie conform COR 242101, copie dupa legitimatie/atestat ANRE grad min.IIB
 
Denumire:Electrician autorizat ANRE-minim 3 specialisti
Calificare educatională:Se va prezenta Diploma/Legitimatie/Adeverinta care sa ateste calificarea ANRE minim tarif II B
Abilitati:Autorizat sa execute lucrari de instalatii electrice de pana la 0.4KV
Modalitate de acces: Se va prezenta modalitatea de acces(declaratie de disponibilitate,extras  Revisal sau extras contract de munca).
 
Denumire:Insatalator sisteme fotovoltaice
Calificare educational/profesionala:Electrician autorizat ANRE, calificat  in montarea  sistemelor fotovoltaice.
Modaliate de acces:Se va prezenta modalitatea de acces(declatie de disponibilitate, extras Revisal sau extras contract de munca)
Se vor prezenta: Diploma/Legitimatie/Adeverinta care sa ateste calificarea ANRE minim tarif  II B., cat si diploma/certificatul/atestatul
prin care este autorizat sa instaleze sisteme fotovoltaice solare.
 
Denumire:Responsabil tehnic cu executia domeniul 8.1-Retele electrice
Calificare educatională:Se va prezenta Diploma/Certificat de absolvire in specializare/ocupatie .
Abilitati: Isi exercita abilitatile reglementate de Legea 10/1995 privind Calitatea in constructii
Modalitate de acces: Se va prezenta modalitatea de acces(declaratie de disponibilitate, extras  Revisal sau extras contract de munca).
 
Denumire:Responsabil SSM
Calificare educatională:Se va prezenta Diploma/Certificat de absolvire in specializare/ocupatie .
Abilitati: Îsi exercita abilitatile reglementate de legislatia muncii si securitatii in munca
Modalitate de acces: Se va prezenta modalitatea de acces(declaratie de disponibilitate, extras  Revisal, extras contract de munca sau
contract de colaborare/prestari servicii).
 
4.2 CERINTE MINIMALE PRIVIND ECHIPAMENTELE
   Cerintele tehnice  exprimate in cadrul prezentului capitol reprezinta cerinte minime referitoare la caracteristicile/capabilitatile
functionale ale solutiilor/echipamentelor ofertate de catre participantii  la procedura de achizitie publica.Toate cerintele descrise in
prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii-ofertantii trebuie sa prezinte in detaliu modul in care solutia propusa indeplineste toate
cerintele din prezentul Caiet de sarcini.Ofertantii trebuie sa prezinte, in cadrul propunerii tehnice, un raspuns detaliat la cerintele
referitoare la caracteristicile solicitate.
   Echipamentele vor respecta caracteristicile minime solicitate prin prezentul Caiet de sarcini.Documentatia solicitata pentru
atestarea conformitatii echipamentelor cu cerintele minimale va fi anexata propunerii tehnice in copie conforma cu originalul.Pentru
fiecare tip de echipament, ofertantii au obligatia de a completa un formular de corespondenta cu solicitarile din prezentul Caiet de
sarcini.In formulare se va face o descriere completa a echipamentelor care urmeaza a fi utilizate, nu se accepta expresii precum
,,Conform”, ,,Identic”, ,,Da”. Ofertele ale caror formulare nu contin descrierea completa sau nu raspund cerintelor minime ale
echipamentelor solicitate, vor fi declarate neconforme.Formularele vor fi insotite de documentele solicitate in cadrul acestora.
   In oferta depusa, fiecare ofertant are obligatia ca pe langa cerintele si descrierile solicitate, sa prezinte Fise de catalog/brosuri ale
echipamentelor.
   Pentru structura de sustinere se va dovedi abilitatea acestora de a respecta conditiile  de rezistenta prin prezentarea unui memoriu
tehnic de specialitate, insotit de un breviar de calcul, intocmite de un inginer structurist si verificate de un verificator de proiecte
atestat.
 
 
Nota: Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele documentatiei tehnice vor fi declarate neconforme.
 
Nota 1: Propunerea tehnica, vor fi semnate cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor
de servicii de certificare acreditat in condiţiile legii, si vor fi transmise in SEAP/SICAP in format electronic numai pana la data si ora-
limita de depunere a ofertelor prevăzute in Anunţul de Participare, in conformitate cu prevederile art. 60 alin (1) din HG 395/2016.
Documentele pot fi încarcate in SEAP/SICAP - în secţiunile specifice disponibile in sistemul informatic - numai de către operatorii
economici înregistrați
 
Nota 2: In situatia in care, in scopul verificării conformităţii Propunerii Tehnice cu cerinţele documentaţiei tehnice, Autoritatea
Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si răspunsul ofertantului se transmit in SICAP in format electronic,
semnate cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
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IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Ofertantul isi va pregati propunerea financiara tinant cont de urmatoarele:
1.In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din HG nr. 395/2016, oferta financiara va fi criptata obligatoriu in SEAP.
2. Propunerea financiara va fi exprimata în Lei,  fară TVA si va conţine:
a).Formular de oferta:Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract.
b).Anexa la formularul de oferta, pentru demonstrarea incadrarii cheltuielilor in maximele prevazute de Ghidul de finantare.
c).Graficul fizic si valoric de executie livrării şi punere în funcţiune a bunurilor.
 
3. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi incarcate in SICAP in sectiunile specifice disponibile in
sistemul informatic numai de catre operatorii economici inregistrati si exclusiv numai in sectiunea dedicata propunerii financiare,
sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma. Incarcarea documentelor privind propunerea financiara in alta sectiune din SICAP
decat cea dedicata acesteia (ex. in cadrul sectiunii pentru propunerii tehnice) afecteaza modul de evaluare a ofertelor, avand in
vedere ca accesul la propunerea financiara este permis ulterior stabilirii admisibilitatii documentului DUAE  si  a  propunerii tehnice,
iar  acceptarea prezentarii    propunerii financiare in  alta sectiune decat cea dedicata acesteia in  SICAP duce  la  incalcarea
principiilor tratamentului egal si nediscriminarii, prin permiterea cunoasterii pretului propus de catre un ofertant anterior  aflarii
celorlalte  preturi  ofertate  de  catre  ceilalti  ofertanti,  iar  o  astfel  de  abatere  va  fi sanctionata cu respingerea ofertei ca
neconforme.
 
Nota 1: Valoarea propunerii financiare inscrisa in Formularul de ofertă trebuie sa fie identica cu valoarea totala criptata in SICAP.
 
Nota 2: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de
achiziţie publică, respectiv să fie corelată cu elementele propunerii tehnice pentru a evita executarea defectuoasă a contractului, să
nu se afle în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea 98/2016 sau să nu reprezinte o abatere de la legislaţia incidentă, alta decât cea
în domeniul achiziţiilor publice. Prezentarea in propunerea financiara, a unui pret superior valorii estimate comunicate prin anuntul
de participare, in conditiile in care autoritatea contractanta nu are posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru
indeplinirea contractului de achizitie

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se înregistreze în
Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr. 98/2016. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP.
Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro. DUAE, propunerea tehnica, Formularul de oferta si centralizatoarele de
preturi documentele trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa conf. art.60 alin.(4) din H.G. nr.395/2016 de catre
ofertant si se vor incarca in format electronic, in SEAP. Documentele care nu sunt emise de ofertant vor avea inserata mentiunea
"conform cu originalul", se vor scana si se vor semna electronic de catre ofertant. Atunci cand titularul certificatului digital calificat
cu care se semneaza electronic documentele nu este reprezentantul legal al ofertantului, se va incarca in SEAP o imputernicire din
partea acestuia pentru titularul certificatului de a semna electronic documentele aferente procedurii. Pentru procedurile derulate
prin mijloace electronice, operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai în format electronic si numai pâna la data
limita de depunere a ofertelor prevazuta în Anuntul de Participare Simplificat. În cazul în care, din motive tehnice (legate de
functionarea SEAP), nu este posibila transmiterea anumitor documente în format electronic, documentele respective se transmit
autoritatii contractante, cu respectarea prevederilor ordonantei de urgenta cu privire la regulile de comunicare si transmitere a
datelor. Exceptie de la acest mod de transmitere este Propunerea Financiara care se va cripta obligatoriu in SEAP. Necriptarea
ofertei financiare in SEAP de catre un operator economic in cadrul unei proceduri de achizitie organizata prin mijloace electronice
conduce la pierderea calitatii de ofertant a acestuia, autoritatea contractanta fiind obligata sa evalueze numai ofertele participantilor
care au criptat propunerea financiara in SEAP si au depus ofertele (documentele) in conformitate cu cerintele documentatiei de
atribuire. Nu se vor decripta ofertele de pret ale operatorilor economici care au fost respinsi de catre autoritatea contractanta în
etapa de evaluare a documentelor de calificare si respectiv a ofertelor tehnice. Se va depune formularul de contract propus, semnat
si stampilat de ofertant, însotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice din modelul de contract
incarcat de autoritatea contractanta in SEAP, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi, în mod
evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Având în vedere prevederile art. 217 alin. (6) din Legea 98/2016, operatorul
economic trebuie sa elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sa indice în cuprinsul acesteia
care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept
de proprietate intelectuala. Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator. Ofertantii
vor depune strict documentele solicitate in documentatia de atribuire. Neprezentarea sau imposibilitatea vizualizarii propunerii
tehnice, propunerii financiare si/ sau a DUAE in forma solicitata are ca efect respingerea ofertei ca inacceptabila. Un operator
economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a indeplini criteriile de calificare si
selectie, va completa un singur DUAE. Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau
mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea in cadrul procedurii a propriului sau
DUAE, precum si a cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. De asemenea, in cazul in care grupurile
de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa impreuna la procedura de achizitie publica, trebuie prezentat cate
un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in partile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanti in
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cadrul grupului. Ofertantii au obligatia de a respecta prevederile art. 51 din Legea 98/2016, respectiv sa indice in cadrul ofertei
faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, de a
respecta prevederile legale aplicabile domeniilor protectiei mediului si al sanatatii si securitatii in munca. Informatii detaliate se pot
obtine de la Inspectia Muncii (www.inspectmun.ro), Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (www.mmediu.ro), Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (www.mmuncii.ro).
Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:
1) Garanția de participare;
2)  DUAE  (răspuns)  pentru  toți  Operatorii  Economici  implicați  în  procedură  (Ofertant  individual,  membru  al  unei  Asocieri,
Subcontractant, Terț Susținător);
3) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri];
4) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semneze
Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei Asocieri];
5) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea financiară a Ofertantului în ceea ce privește
îndeplinirea criteriilor  referitoare la situația economică și  financiară și  anexele acestuia constând în documentele transmise
operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă
asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul];
6) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a Ofertantului în
ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și  anexele acestuia constând în
documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în
care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul];
7) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei [dacă
este cazul];
8) Propunerea Tehnică;
9) Propunerea Financiară;
10) Scrisoarea de Ofertă.
În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează Oferta este altul decât persoana
desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o
Împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea, în original.
În  cazul  unei  Asocieri,  Împuternicirea  scrisă  din  partea  fiecărui  membru  al  Asocierii,  inclusiv  a  Liderului  pentru  aceeași
persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei
să implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire.
La transmiterea Ofertei în SEAP, separarea informațiilor tehnice de cele financiare și încărcarea lor în rubricile special dedicate este
obligatorie
Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant.
 
NOTA: 1.În cazul în care vor exista doua sau mai multe oferte clasate pe locul I care contin în cadrul propunerii financiare acelasi
pret, modul de departajare a ofertelor cu pretul cel mai scazut egal se va realiza prin incarcarea in sistem a unui nou document cu o
noua propunere financiara.
2. Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau
copie în vederea participarii la procedura. Ofertantul are obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei precum si de a
anexa un opis al documentelor prezentate.
3. Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertanti, se solicita operatorilor
economici sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, astfel încât acestea sa
poata fi identificate în mod facil.

 

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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              Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii
fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronică).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificarireferitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la
acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat.
Pentru  transmiterea  solicitarilor  de  clarificari  privind  documentația  de  atribuire,  operatorii  economici  se  vor  înregistra  în  SEAP
(www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în
vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare
depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice
disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.
Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
În urma finalizării  fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus,  autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul
admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe
primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns.
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare –
Orice menţiune din cadrul prezentei documentatii întocmite pe baza memoriului justificativ intocmit de specialist, referitoare la anumite
specificaţii tehnice care indică o anumită sursă, origine, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de
invenţie, o licenţă de fabricaţie are caracter excepţionalşi este folosit doar pentru a descrie suficient de precis şi inteligibil obiectul
contractului considerându-se de către autoritatea contractantă că este întotdeauna însoţită de menţiunea „sau echivalent”
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale:
• Departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă
din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici
• În vederea departajării ofertelor autoritatea contractantă va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind
desfășurată integral prin mijloace electronice)

 
VI.4 Proceduri de contestare

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

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate
potrivit Legii nr. 101/2016.
Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Oraşul Baia de Arieş 
Adresa: str. Piaţa Băii, nr. 1, cod postal 515300, jud. Alba, România; Localitate: Baia de Aries; Cod Postal: 515300; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO121 Alba; Adresa de e-mail: primbaia.proiecte@yahoo.com; Nr de telefon: +40 258775002; Adresa web a sediului
principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.baiadearies.ro; 
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