
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
Comuna Lupsa 
Cod de identificare fiscala: 4561901; Adresa: Strada: Strada Principala, nr. 1; Localitate: Lupsa; Cod Postal: 517410; Tara: Romania; Codul
NUTS: RO121 Alba; Adresa de e-mail: primaria_lupsa@yahoo.com; Nr de telefon: +40 0258769109; Fax: +40 0258897900; Persoana de
contact: Dănuț Vasile Bârzan; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii  contractante(URL) www.lupsa.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 7
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:
Executie bransamente la reteaua de alimentare cu apa in loc. Lupsa si Hadarau com. Lupsa, Jud. Alba
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 9660/4561901/2022

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Lucrari
Executare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              In comuna Lupsa, se doreste a se realiza bransamentele la reteaua de alimentare cu apa in localitatea Lupsa si Hadarau
comuna Lupsa, judetul Alba. Mai multe detalii tehnice se regasesc in proiectul tehnic atasat.Execuția de lucrări se va realiza conform
Proiectului Tehnic anexat, publicat în SEAP. De asemenea autoritatea contractanta pune la dispozitie proiectul tehnic pentru reteaua
de alimentare cu apa in localitatea Lupsa si Hadarau comuna Lupsa, judetul Alba.
 
Valoarea totala estimată a achizitiei: este de 1.493.935,94 lei  fara TVA din care:
Valoarea estimată pentru - cap. 2 este de 0 lei
- cap. 4.1 este de 1.451.691,01lei
- cap. 4.2 este de 0 lei
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- cap. 4.3 este de 0 lei
- cap. 5.1.1. este de 35.244,93 lei
- cap. 5.1.2  este de 7.000,00 lei
 
 
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 7 zile.Termenul
limita de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari este de 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 1493935,94 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
 

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO121 Alba
Locul principal de executare:
comuna Lupsa, localitatea Lupsa si Hadarau

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
In comuna Lupsa, se doreste a se realiza bransamentele la reteaua de alimentare cu apa in localitatea Lupsa si Hadarau comuna
Lupsa, judetul Alba. Mai multe detalii  tehnice se regasesc in proiectul tehnic atasat.Execuția de lucrări se va realiza conform
Proiectului Tehnic anexat, publicat în SEAP. De asemenea autoritatea contractanta pune la dispozitie proiectul tehnic pentru reteaua
de alimentare cu apa in localitatea Lupsa si Hadarau comuna Lupsa, judetul Alba.
 
Valoarea totala estimată a achizitiei: este de 1.493.935,94 lei  fara TVA din care:
Valoarea estimată pentru - cap. 2 este de 0 lei
- cap. 4.1 este de 1.451.691,01lei
- cap. 4.2 este de 0 lei
- cap. 4.3 este de 0 lei
- cap. 5.1.1. este de 35.244,93 lei
- cap. 5.1.2  este de 7.000,00 lei
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 7 zile.Termenul
limita de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari este de 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

 
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: 20; 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.3 Ajustarea pretului contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Pretul contractului ramane ferm pe toata durata contractului, cu exceptia cazului
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cand ajustarea se va face avand la baza modificarile legislative, modificarile normelor tehnice sau pentru care au fost emise de catre
autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al
caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, in conformitate cu
prevederile art. 221 din Legea 98/2016 si art. 164 din HG. nr. 395/2016. Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii
contractului aflat in perioada sa de valabilitate, se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin
incheierea unui act aditional la contract. Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca
urmare a modificarilor legislative.

 

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: 
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165 si 167 din Legea
98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedurade atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care
probeaza
indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea
criteriului de atribuire sau in conformitate cu art.196 din Legea 98/2016.
Aceste documente pot fi:
-  certificat constatator privind lipsa datoriilor  restante cu privire la plata impozitelor,  taxelor sau a contributiilor  la bugetul
generalconsolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii  pentru sediul principal, iar pentru sediile
secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau
contributiilor la bugetul general consolidat;
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivuluioperator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatulconstatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 166
alin 2,art 167 alin 2, art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
 
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea
contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau
judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
 
In cazul unei asocieri, terti sustinatori sau subcontractanti, fiecare dintre acestia este obligat sa prezinte documentele din aceasta
sectiune conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice.
 
 
2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa Declaratie privind neîncadrarea în situatia unui conflict de interese
(Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice). Aceasta declaratie se va
prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociati, subcontractanti si terti sustinatori)
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea
procedurii de atribuire sunt:
Penciu Ioan Radu – Primar; Giurgiu Gheorghe Nicolae– Viceprimar; David Olga Maria-secretar comuna, Stahie Adriana-administrator
public,
Bocsa Bogdan Ioan- responsabil achizitii publice, Gligor Ioana Maria- insp. De specialitate;
Barzan Danut Vasile – Consilier, Fonoage Andrei – Consilier, Gutiu Liviu – Consilier, Vlad Ioan –Consilier, Ignat Ioan Valerian –
Consilier, Jeflea Nicoleta Angela– Consilier, Man Bogdan Radu – Consilier, Petruta Petru Cristian – Consilier,
Popa Vasile – Consilier, ,Tiuca Lucian Adrian-Consilier,Vlad Petru -consilier,Cioica Gheorghe- consilier.
Numele persoanei cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare: Sebestyen Kinga Brigitta,

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul
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ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedurade atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE si certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de
rezidenta, urmeaza sa fieprezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea
criteriului de atribuire sau in conformitate cu art.196 din Legea 98/2016.
  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
Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare (de natura/similare celor ce fac obiectul contractului) în ultimii 5 ani în valoare
cumulata de cel putin 1.400.000 lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul
a maximum 3 contracte. Prin lucrari similare cu cele care fac obiectul contractului ce se va atribui se inteleg lucrari executate din
partea executantului pentru constructii edilitare sau similar din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii.
Prin lucrari similare se intelege lucrări de constructie/reabilitare/modernizare retele de alimentare cu apa/canalizare si/sau aductiuni
de apa si/sau retele de fluide/edilitare.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de
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.
In cadrul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile
de lucrări executate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/ categoriile
de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire sau in conformitate cu art.196 din Legea 98/2016: -
procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / proces verbal de recepție partiala / proces
verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că
lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din
care sa reiasă urmatoarele informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv
data încheierii contractului), tipul lucrarilor executate, valoarea lucrarilor executate si receptionate și locul execuției lucrarilor.
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii privind terti sustinatori. 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 (Formular nr. 5) 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.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Proportia de subcontractare
În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile
solicitate cu privire la subcontractanti. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze, datele de identificare ale subcontractantilor propusi si proportia de subcontractare
Modalitatea de indeplinire: 
în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va
prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator
de catre fiecare dintre acestia.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare (Formularul nr.5), urmand ca documentele justificative care
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probeaza cele asumate in acord sa fie solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor, la solicitarea
autoritatii contractante

 
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:
Cuantumul GP este 10.000 lei ;perioada de valabilitate a garanției de participare:este cel puțin egala cu perioada de valabilitate a
ofertei.Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit
din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă și să
fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire.Instrumentul de garantare sau
ordinul de virament se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită
de depunere a ofertelor; Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat,
respectiv la prima cerere a autorității/entității contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.În
cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO70TREZ0065006XXX001045 deschis la Trezoreria Campeni, Beneficiar:
Comuna Lupsa.  Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a
ofertelor.După această dată, autoritatea contractantă solicită ofertanților 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, garanția de participare
trebuie  constituită  în  numele  asocierii  și  să  menționeze  că  acoperă  în  mod  solidar  toți  membrii  grupului  de  operatori
economici.Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoțită de traducerea autorizată în limba română,
urmând ca ulterior,la solicitarea autorității contractante

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 10% în conform cu  art. 40 din HG 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 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
www.e-licitatie.ro

 
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
 

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
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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
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 se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.I.C.A.P. în acest sens, respectiv „Documente de calificare și
propunere tehnică” .
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu proiectul
tehnic cu mentionarea punctuala, concisa si clara a modului de indeplinire a tuturor cerintelor solicitate prin documentatia de
atribuire si va contine:
1. 1.   Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus)  care va descrie :
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție) pentru realizarea lucrărilor;
b)  resurse (personal și instalații/echipamente)
c) programul de execuție (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrări (deviz), care să ilustreze succesiunea
tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru
realizarea lucrărilor, în special:
   lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate,
   activitățile de interfațare cu lucrările existente și operarea acestora, după caz (dacă este inclusă asemenea solicitare în caietul de
sarcini);
   secvențierea, derularea în timp și durata testelor, cu evidențierea clară a activităților incluse în procesele de asigurare, respectiv de
control al calității, conform legislației specifice corespunzătoare obiectului contractului;
   denumirea activităților și  subactivităților aferente,  durata acestora,  cu evidențierea punctelor cheie (jaloanele) în execuția
contractului;
   drumul critic clar identificat în planificarea activităților, inclusiv prezentarea informatiilor privind utilizarea resurselor: utilaje,
financiare si de personal.
d) graficul fizic de executie.
Graficul Gantt de executie a lucrarilor nu va contine si valori.
Detaliind urmatoarele: operatiuni componente, date exacte, alocarea specifica a unor resurse umane si materiale, utilaje, etc.
Jaloanele  de monitorizare  (milestones)  vor  arata  clar  momentul  finalizarii  etapelor  cheie  de pe drumul  critic  al  proiectului
(demararea lucrarilor,
Fazele determinante, testarea, receptia, etc.). Se impune, de asemenea, evidentierea in grafic a aportului planificat pentru fiecare
membru al societatii mixte/consortiului de firme, daca este cazul, precum si implicarea eventualilor subantreprenori (in ceea ce
priveste activitatile intreprinse, planificarea exacta a acestora, etc.).
Tehnicile  de  planificare  cum ar  fi  tehnica  evaluarii  repetate  a  programului,  metoda  Potentialelor,  metoda  diagramelor  de
precedenta, tehnica evaluarii grafice repetate a programului (Se va prezenta una dintre aceste tehnici de planificare), insotite de
graficul Gantt explicitatm pe toate componentele sale, incluzand consumurile cu mâna de lucru, materiale, consumurile privind
transporturile si consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii.
2. Descrierea organizarii de santier
Se vor furniza detalii  pentru Organizarea de santier  propusa,  aratând pozitia diverselor facilitati  de care dispune ofertantul
(birouri/cazare /unitati / laboratoare / etc) si functiile / operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate pe santier.
3. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii în vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii
10/1995 si a altor legi incidente.
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Se  va  prezenta  structura  organizationala  prevazuta  de  catre  ofertant  in  scopul  executiei  lucrarilor  in  cadrul  careia  se  va
ilustra,structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea implementarii  acestui contract,  incluzand personalul de pe
santier,asistenta a sigurata de birourile centrale, personalul administrativ si auxiliar etc. (inclusiv subantreprenorii). Aceasta se va
realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care
ofertantul  intentioneaza  sa  le  utilizeze  la  realizarea  lucrarilor.  Aceasta  organigrama va  include  si  o  descriere  a  rolurilor  si
responsabilitatilor intregului personal implicat in indeplinirea contractului precum si liniile de comunicare dintre membrii echipei. De
asemenea pentru prezentarea modalitatii de acces la specialisti se vor depune documente din care sa reiasa efectiv modalitatea de
acces (ex. declaratie de dipsonibilitate, CIM etc). Pentru verificarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente se vor
prezenta documente justificative (ex. diplome, certificari, etc) care sa ateste calificarea necesara in vederea executarii lucrarilor
4. Planul de Asigurare a Calitatii lucrarilor
Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor, care trebuie sa cuprinda pentru fiecare categorie de lucrari cel putin:
- Prezentarea generala a lucrarii;
- Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile prevazute în Caietul de
sarcini;
- Program al calitatii, verificari si încercari, continând metodologia detaliata pentru executia testelor si verificarilor de calitate pentru
lucrarile executate pe faze determinante de executie;
5. Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca
pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari (formularul nr. 7).
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
s e c u r i t a t i i s i s a n a t a t i i i n m u n c a , s e p o t o b t i n e d e l a I n s p e c t i a M u n c i i s a u p e s i t e - u l
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html
6. Ofertantul va prezenta model contract insusit si, dupa caz, propuneri pentru modificarea sau amendarea clauzelor contractuale,
pe care autoritatea contractantă le poate accepta sau nu.Propunerile pentru modificarea sau amendarea clauzelor contractuale vor fi
supuse dezbaterii doar daca acestea se solicita in termenul destinat solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire.
7. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de începere lucrări fără acceptul
autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul
ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr.
395/2016.
 DE ASEMENEA SE VA PREZENTA/TINE CONT DE:
1. Pe parcursul derularii executiei lucrarilor, în cazul aparitiei unor neconcordante între prevederile proiectului tehnic si situatia reala
de pe teren privind atât cantitatile de lucrari, precum si alte aspecte tehnice ce au putut fi previzionate în etapa întocmirii proiectului
tehnic,proiectantul de specialitate va suporta integral cheltuielile lucrarilor suplimentare.
2. Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor pe zile si categorii de lucrari, corelat cu legislatia si
normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la nivelul operatiilor/activitatilor, in format de tip Grafic GANTT
3. Este recomandata vizitarea amplasamentelor.
4. Ofertele care nu vor contine documentele solicitate in cadrul capitolului Modul de prezentare a propunerii tehnice sau nu vor
respecta cerințele minime impuse prin documentația de atribuire, vor putea fi respinse de către comisia de evaluare.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în sistemul electronic SEAP rubrica
special dedicată „Oferta financiară”,  precum  și următoarele documente:
1)   Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de autoritatea contractantă), incluzând toate
informațiile solicitate;
2)   Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul.
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de:
- execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în listele de cantităţi din cadrul documentației de atribuire, întocmirea instrucţiunilor de
întreţinere şi exploatare,
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor,
-  procurarea,  transportul,  depozitarea şi  punerea în operă a materialelor şi  echipamentelor necesare funcţionarii  obiectului
contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile
pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja de profit.
Propunerea financiară va cuprinde următoarele:
1.   formularul de ofertă (formularul nr. 8); lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
angajare în contract;
2.   centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți;
3.   centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);
4.   centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
5.   listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
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6.   listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
7.   fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări (formularul F5);
8.    Extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport, inclusiv pentru organizarea de santier.
Formularele F1-F5, C6 si C9 completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru
întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de
către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art.134 alin.
(10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art.140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau
ajustări ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații: a) în cazul
unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod
corespunzător; b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi  luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar
valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două zecimale. Niciun fel
de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția situațiilor
prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau
proceduri litigioase între părțile contractante.
Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului nr. 8 si 9. Pretul din formularul de oferta reprezinta pretul ofertat
pentru achizitia executiei lucrarilor. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic
de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile. Propunerea financiara va contine, pe
langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti (Formular nr. 10).
Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract; Oferta are caracter
obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în
limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, a unui
preț superior valorii fondurilor ce pot fi disponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să elaboreze oferta în conformitate
cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în cuprinsul acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare,
propunerii tehnice și/sau din propunerii financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuală.
Ofertanții au obligația de a transmite Formularul de Ofertă, respectiv actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința
de a se angaja din punct de vedere juridic în contractul de achiziție publică;
Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic, conform instrucțiunilor din prezentul
document, și doar prin încărcarea acestora în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic, cel târziu la data și ora
limită pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul de participare.
 
Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. Autoritatea  contractantă nu va lua în considerare
nici  o Ofertă întârziată sosită după termenul limită de depunere a Ofertelor,  după cum este acesta specificat în Anunțul de
participare corespunzător acestei proceduri - Secțiunea IV.2.2. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare.
Pentru transmiterea Ofertei în SEAP documentele care compun Oferta și DUAE vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă,
bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și încărcate în SEAP în
secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic. După înscrierea în procedură Ofertanții pot depune Oferta în SEAP în ecranul
de vizualizare al procedurii.
Documentele  care  compun Oferta  vor  fi  încărcate  în  secțiunile  special  dedicate  din  cadrul  sistemului  electronic  la  adresa
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pașilor descriși în Manualul de utilizare.
În cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP,
documentele respective se transmit către autoritatea  contractantă în forma și utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate -
prin e-mail, cu respectarea prevederilor privind regulile de comunicare și transmitere a datelor.
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)   Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei [dacă
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este cazul];
7)   Propunerea Tehnică;
8)   Propunerea Financiară;
9)   Formularul 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.

 

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

 
              ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea  standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar
vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor:
solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”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 participar simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind
documentatia 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 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute
la 103 din HG 395/2016.
Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin
utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele
stabilite prin fisa de date a achizitiei.
Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere al aspectelor financiare pe care le implica.
În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul
admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe
primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns. Operatorii economici vor
transmite raspunsurile 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 lucrari.

 
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) http://www.cnsc.ro; 
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VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform art.8 alin. 1, lit. b) , eventualele contestatii se pot depune la CNSC in termen de 7 zile, începând cu ziua urmatoare luarii la
cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-
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