Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA VETIS (PRIMARIA VETIS JUD. SATU MARE)
Adresa postala: Str.Principala nr.426, Localitatea: Vetis, Cod postal: 447357, Romania, Punct(e) de contact: IULIU ILYES, Tel. +04 261820702, In atentia:
IULIU ILYES, Email: primaria_vetis@yahoo.com, Fax: +40 261820741, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
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II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Executie de lucrari la obiectivul de investitie ,,Amenajare strada Principala nr.DC60/A in localitatile Vetis-Oar, comuna Vetis, jud. Satu Mare"

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Comuna Vetis, loc. Vetis si Oar
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare strada Principala nr.DC60/A in localitatile Vetis-Oar, comuna Vetis, jud. Satu
Mare". Obiectivul propus pentru amenajare se refera la un tronson de drum comunal conform proiectului tehnic.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare strada Principala nr.DC60/A in localitatile Vetis-Oar, comuna Vetis, jud. Satu
Mare".
Pentru realizarea obiectivului vizat este necesara achizitionarea executiei lucrarilor de constructii ce se impun, având codul CPV: 452331402 – Lucrari de drumuri, cu o valoare estimata de 3.895.351 lei fara TVA, din care:
- Cap 1:
0 lei fara TVA - cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
- Cap 2:
0 lei fara TVA - cheltuieli pentru utilitati
- Cap 4.1.:
3.837.785 lei fara TVA - cuantumul aferent investitiei de baza din care
Terasamente:
58.253 lei fara TVA
Suprastructura: 3.779.532 lei fara TVA
- Cap 5.1:
57.566 lei fara TVA – organizare de santier 1,5%
Valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant în devizul general reprezentand
5% din valoarea calculata conform HG 28/2008 este de: 191.889 lei fara TVA.
Nota: Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi decontate doar daca este cazul, in conditiile in care nu reprezinta modificari substantiale ale
contractului de achizitie publica sau provin din ,,clauze de variatie”, dupa aprobarea sau certificarea acestor diferente de catre
proiectant/diriginte de santier.
Valoarea estimata fara TVA: 3,895,351.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
10 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
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Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in cuantum
de 76.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, si anume 120 de
zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare trebuie sa
prevada explicit ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate. Se va completa Formularul. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP semnata cu
semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare se va prezenta si in
original pana cel tarziu la ora si data limita pentru depunerea ofertelor la sediul autoritatii contractante. Garantia de participare se va depune
cu OP in contul contul deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, cont RO23TREZ5465006XXX002943. Modul de restituire a garantiei de
participare. Garantia de participare se restituie în conditiile prevazute de art. 38 din Legea nr.98/2016.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Garantia de buna executie a contractului. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA printr-un virament bancar/instrument de garantare emis in conditiile legii
de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari (in original) sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile
partiale, cu respectarea prevederilor art.40 din HG 395/2016.
Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca Executantul nu îsi
îndeplineste, nu îsi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodata
obligatiile care nu au fost respectate. Garantia de buna executie se restituie în conditiile prevazute de art. 42 alin.4 din HG nr.395/2016.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53 din Legea nr.98/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
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

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
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Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 164, art. 165, art.167 din Legea 98/2016, privind achizitiile
publice.
Ofertantii, ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din
Legea nr. 98/ 2016.
Se va prezenta distinct Documentul Unic de Achizitie European(DUAE), in conformitate cu prevederile art.193 din Legea 98/2016, de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire (lider, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) completat cu informatiile
aferente situatiei lor si semnat corespunzator(semnatura electronica).
Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia
Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
1. Neincadrarea in dispozitiile prevederilor art. 164 din Legea 98/2016.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din
documentatia de atribuire, în conformitate cu prevederile art.193 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei acestuia. Cazier judiciar
al operatorului economic valabil
2.Neincadrarea in dispozitiile prevederilor art.165 din Legea 98/2016
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din
documentatia de atribuire, în conformitate cu prevederile art.193 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei acestuia .
3.Neincadrarea in dispozitiile prevederilor art. 167 din Legea 98/2016.
Se va prezenta distinct Documentul Unic de Achizitie European(DUAE), în conformitate cu prevederile art.193 din Legea 98/2016, de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire (lider, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) completat cu informatiile
aferente situatiei lor.
4. Neincadrarea in dispozitiile prevederilor art. 165, coraborat cu art. 166 alin.2 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din
documentatia de atribuire, în conformitate cu prevederile art.193 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei acestuia.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, actualizate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,
va prezenta documente care sa sustina DUAE constand in:
- cazier judiciar valabil la momentul depunerii acestuia conform art.194, art.196 din Legea nr.98/2016;
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor taxelor locale si a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat, etc), în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa
reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii, sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile valorice prevazute
la art.166 (2) din Legea nr.98/2016 privind Achizitiile Publice.
- certificate de cazier fiscal eliberat de Agentia National de Administrare Fiscala;
- documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.2 din Legea
nr.98/ 2016 privind achizitiile publice.
5.Declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.59 si art.60 din Legea 98/2016, urmeaza a fi prezentata,
actualizata, in original, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in dupa aplicarea criterului de atribuire,
(inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului
procedurii de atribuire, conform art.196, alin.2 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic (oferant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu oricare din
urmatoarele persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante:Iuliu Ilyes-Primar, Codrea Ionel Daniel –Viceprimar, Pop
Anca Maria-Secretar, Nagy Gyongyi-Contabil Sef; consilieri locali: Berci Gheorghe, Bilan Simona, Biro Attila, Bodnar Otto Sandor, Crisan
Bogdan, Hudacsko Gyongyi, Ianuczas Csaba, Kis Etelca, Nagy Eniko, Pascu Vasile, Szenas Barnabas, Tentis Leontin Sorin, Timis Nicoara,
Vekony Attila. Comisia de evaluare: Patrascu Judit- presedinte fara drept de vot, responsabil achizitii; membrii cu drept de vot: Codrea Ionel
Daniel, Stecka Irina, Nagy Gyongyi; membrii de rezerva: Savanyu Izabella, Sabo Maria; expert cooptat: Fane Claudia Cornelia.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru
persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, cerinta
obligatorie pentru: ofertant, fiecare asociat, iar pentru tertul sustinator si subcontractant pentru partea lor de implicare in contract.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Se prezinta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile completate aferente situatiei lor.
1. Pentru persoanele juridice române: prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul
Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, doar la solicitarea autoritatii
contractante ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse în
acest document sa fie valabile la momentul prezentarii certificatului.
2. Pentru persoanele juridice straine: prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct
de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesarea
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do), doar la solicitarea autoritatii contractante ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
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III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1 Principalele contracte de lucrari din ultimii 5 ani, calculati pâna
la data limita de depunere a ofertelor.

Completarea DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din
Legea 98/2016, în functie de calitatea pe care o are în prezenta
procedura – ofertant (lider, asociat) tert sustinator.

Cerinta nr.2 Experienta similara: lucrari executate la nivelul ultimilor 5 ani ce
trebuie sa priveasca lucrari similare celor prevazute în caietul de sarcini.
Lucrarile similare executate trebuie sa însumeze valoarea de minim
3.000.000 lei fara TVA la nivelul a maxim 4 contracte.

Completarea DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din
Legea 98/2016, în functie de calitatea pe care o are în prezenta
procedura – ofertant (lider, asociat) tert sustinator; ofertantului
aflat în clasament pe primul loc se va solicita: Completarea
DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea
98/2016, în functie de calitatea pe care o are în prezenta
procedura – ofertant (lider, asociat) tert sustinator; ofertantului
aflat în clasament pe primul loc se va solicita: prezentarea
certificatelor de buna executie pentru lucrarile care considera ca
indeplinesc cerintele. Nu se vor prezenta documente pentru alte
contracte executate.
Nota: Documentele edificatoare vor fi prezentate în original/copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Persoanele juridice straine vor prezenta
certificatele/documentele edificatoare în original/ copie
legalizata /copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
însotite de traducere autorizata în limba româna.
Nota: Pentru contractele exprimate în alta valuta, conversia din
alta valuta se va face la cursul mediu leu/alta valuta comunicat
de Banca Nationala a României pentru luna încheierii
documentului/ documentelor respectiv/respective.

Cerinta nr.3 Informatii privind tertul sustinator
In cazul in care, ofertantul invoca sustinerea unor terti, privind indeplinirea
criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala prin
prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert conform
art. 182 din Legea nr. 98/2016, acesta are obligatia de a dovedi autoritatii
contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice
moment la resursele necesare invocate. Odata cu angajamentul ferm se
depun obligatoriu si documente din care rezulta modul efectiv in care se va
materialia sustinerea tertului. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si/sau
profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire conform prevederilor art. 164 , 165 si 167, precum si
art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin.
1 din Legea 98/2016, completat de ofertant cu informatiile privind
utilizarea capacitatilor altor entitati, terti sustinatori, daca este
cazul, pentru a satisface criteriile de calificare si selectie.
1. Ofertantul va prezenta Angajamentul ferm de sustinere al
tertului sustinator, conform formular din documentatia de
atribuire si documente din care rezulta modul efectiv in care se
va materializa sustinerea tertului.
2. Odata cu angajamentul de sustine, ofertantul are obligatia sa
prezinte documente transmise acestuia de catre tertul susinator,
din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul va asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care
se vor constitui anexe la respectivul angajament.
3. Se va prezenta DUAE, de catre tertul sustinator, daca este
cazul, completat semnat in mod corespunzator de catre tert.

Cerinta nr.4 Informatii privind subcontractantii - daca este cazul. Ofertantul
va preciza in oferta partea/partile de contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi (conf.
art. 55 alin. (1) din Legea 98/2016).
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea
din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164 , 165 si 167,
precum si art.60 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantul va transmite informatii si documente relevante
referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a
subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract
care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv (art. 174 din
Legea nr. 98/2016).
Se va prezenta DUAE, de catre subcontractant (conf. art. 170,
alin.(3) din Legea 98/2016), daca este cazul, completat si
semnat in mod corespunzator. Acordul de subcontractare se va
solicita ofertantului clasat pe primul loc în urma finalizarii
evaluarii.

Cerinta nr.5 Informatii privind asocierea - daca este cazul. În cazul asocierii
de operatori economici se va prezenta informatia prin completarea în
formularul DUAE, din documentatia de atribuire, în conformitate cu prev
art.193 din Legea 98/2016, conform situatiei acestora.

Completarea DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din
Legea 98/2016.
La solicitarea autoritatii contractante, dupa finalizarea evaluarii
ofertelor, se va prezenta Acordul de asociere în vederea
participarii la procedura de atribuire a contractului, daca este
cazul, conform formularului din documentatia de atribuire. În
cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare se
solicita legalizarea asocierii.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
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IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunere Tehnica pentru obiectivul in cauza astfel incat sa respecte cerintele din caietul
de sarcini.
1.Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica astfel încât aceasta sa raspunda în totalitate cerintelor din Caietul de Sarcini.
2.Ofertantii vor prezenta graficul de executie a lucrarilor.
3.Operatorii economici, inclusiv subcontractantii trebuie sa indice în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform Formularului. Institutiile competente de la care operatorii economici
pot obtine informatiile detaliate privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt Ministerul Mediului si
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
NOTA: Informatiile detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national care se refera la conditiile obligatorii in domeniile mediului,
social si al relatiilor de munca, se pot obtine la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.Adresa: str. Matei
Voievod nr.14, sector 2 Bucuresti, cod postal 73222, România Telefon: +4021/302.7030; +4021/302.7054 Adresa web:www.mmuncii.ro/
Informatii privind protectia mediului: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Adresa: Lacul Morii 151, sector 6,Bucuresti, România
Telefon: +4021/493.4235; +4021/493.4239 Fax: +4021/493.4237 E-mail: office@anpm.ro
4.In propunerea tehnica, ofertantii vor preciza perioada de garantie acordata lucrarilor care nu poate fi mai mica de 36 luni.
Nota:
- Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.
-Comisia de evaluare are dreptul de a verifica cele declarate de ofertant, eventualele neconcordante intre cele declarate si realitate vor duce
la descalificarea ofertantului;
-Neindeplinirea unor cerinte minime si a cerintelor obligatorii astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta duce la excluderea
ofertantului din procedura;
-Prezentarea propunerii tehnice in forma solicitata este obligatorie.
- Nu se accepta oferte alternative.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
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Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea financiara astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Caietul de Sarcini
din documentatia de atribuire.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata pe
proprie raspundere de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta. Pretul total din formularul de oferta se va
exprima in lei, cu si fara TVA si nu poate fi modificat pe perioada de valabilitate a acesteia de 120 de zile.
Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei (valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale) si va include:
1.Formular de oferta - din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, insotit de :
- centralizatorul financiar pe obiect -Formularul nr.F1;
- centralizatoarele financiare pe categorii de lucrari -Formularul nr.F2;
-listele cuprinzand cantitatile de lucrari (Formularele F3)
-lista cuprinzand consumurile de resurse materiale (Formularul C6)
-lista cuprinzand si consumurile cu mana de lucru (Formularul C7)
-lista cuprinzand si consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii (Formularul C8)
-lista privind transporturile (Formularul C9)
Formularele solicitate trebuie completate in asa fel incat, informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea cu usurinta a
corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
Ofertantii vor respecta listele de cantitati si incadrarile proiectantului, consumurile de resurse utilizate fiind cele corespunzatoare tehnologiilor
de executie ale fiecarui ofertant cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in caietul de sarcini si in
concordanta cu actele normative si reglemetarile in vigoare.
La intocmirea devizelor se vor lua in calcul distantele reale de transport pe care le stabileste fiecare ofertant tinand cont de furnizorii
nominalizati.
Ofertantul trebuie sa puna pret pentru toate articolele listelor de cantitati, exclusiv TVA.
Nici o plata nu va fi facuta pentru articolele pentru care nu s-a pus pret unitar.
Toate sumele din listele de cantitati, formulare si alte documente trebuie exprimate in LEI.
Platile se vor face in LEI. Toata corespondenta legata de plati, incluzand facturi, certificate de plata trebuie trimise Autoritatii Contractante in
limba romana.
IMPORTANT
Cotele procentuale utilizate pentru: C.A.S., somaj, fond de risc si accidente, sanatate, concediu si indemnizatii, fond de garantare a
creantelor salariale, sunt cele corespunzatoare activitatii de constructii a drumurilor si podurilor, chiar daca domeniul de activitate principal a
ofertantilor nu este lucrari de constructii a drumurilor si podurilor.
La intocmirea pretului se vor respecta coeficientii de recapitulatie conform prevederilor legale in vigoare la data limita de depunere a
ofertelor.
2.Declaratie cu privire la faptul ca au fost luate la cunostinta clauzele contractuale sau clauzele contractuale semnate si luate la cunostinta.
Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul docu-mentatiei de atribuire si implicit la clauzele
contractuale. Daca un operator economic consid-era ca anumite clauze sunt defavorabile va solicita autoritatii contractante clarificari,
inclusiv modificarea lor, astfel incat aceste clauze pot fi amendate/ modificate daca autoritatea contractanta considera oportun, ele urmand a
fi aduse la cunostinta tuturor opertatorilor economici interesati cu respectarea termenului limita de solicitare a clarificarilor.
CONDITII:
Perioada minima acceptata de garantie a lucrarilor executate, este de 36 luni, calculata de la data efectuarii receptiei la terminarea
acestora.
NOTA:
Devizele oferta vor fi intocmite utilizand programe specifice de calcul a devizelor si situatiilor de lucrari.
Echivalenta leu/euro pentru ofertarea pretului se va determina corespunzator cursului inforeuro pe luna august 2016 de 1 euro = 4,4585 lei.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Prezenta procedura de achizitie este online, ceea ce înseamna ca ofertele se depun electronic în SEAP. Toate documentele si ofertele vor fi
semnate cu semnatura electronica si se vor încarca electronic în SEAP, în sectiunile respective, atasat prezentei proceduri de achizitie pe
site-ul www.e-licitatie.ro. - Procedura de licitatie deschisa online se va aplica integral prin mijloace electronice. În acest sens numai operatorii
economici înregistrati în SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta. - Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în
format electronic si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Documentele eliberate de terti (mai putin garantia de
participare) se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea „conform cu originalul".
Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie transmisa în S.E.A.P., numai în format electronic si numai pâna la
data limita de depunere a ofertelor, asa cum este aceasta evidentiata în cadrul anuntului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv
forta majora, cad în sarcina operatorului economic. Nu se accepta oferte si/sau documente de calificare care nu sunt semnate cu semnatura
electronica extinsa; În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa fie
semnate si parafate conform prevederilor legale - Ofertele care se depun la sediul autoritatii contractante nu sunt luate în considerare. Netransmiterea sau necompletarea unui document lipsa dintre cele solicitate în perioada precizata de catre comisia de evaluare, sau
dovada organismului emitent al documentului privind imposibilitatea emiterii documentului in perioada precizata si specificarea termenului de
emitere, are drept consecinta respingerea ofertei ca neconforma. Împreuna cu documentele solicitate in prezenta documentatie de atribuire,
se vor depune urmatoarele documente: - Opisul continând indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste
fiecare document; - Garantia pentru participare conform prevederilor pct. III.1.1.a) Nota: Ofertantul are obligatia de a asigura primirea si
înregistrarea de catre autoritatea contractanta a garantiei de participare, în original, pâna la data stabilita pentru depunerea ofertelor, prin
posta la sediul Autoritatii contractante sau direct la registratura acesteia. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de
clarificari 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 si Clarificari” din cadrul anuntului de participare.Autoritatea
contractanta va raspunde în mod clar, complet si fara ambiguitati, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, într-o perioada care nu
trebuie sa depaseasca, de regula, 2 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic, cu conditia
transmiterii solicitarii de clarificari în timp util de catre operatorii economici. 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”). 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 prevederilor Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica.
Ofertantii vor specifica în cuprinsul ofertei informatiile pe care le considera confiden?iale ?i care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionând
motivele pt. care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII
Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei.În cazul în care ofertantul îsi extinde perioada de valabilitate
a ofertei,perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator.În situatia în care ofertantul nu extinde
valabilitatea ofertei si/sau a garantiei de participare,se considera ca acesta si-a retras oferta si va fi exclus din procedura.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP,
operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe
siteurile
furnizorilor de semnatura electronica).In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va
solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
DUAE se poate accesa,în vederea completarii de catre operatorii economici interesati,prin intermediul urmatorului link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016 art. 6 si art.8 - 5 zile.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
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