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Lucrări de construcții și instalații rămase de executat și
realizare stații de pompare la obiectivul ,,Canalizare
menajeră în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, jud.
Satu Mare”
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
COMUNA VETIS (PRIMARIA VETIS JUD. SATU MARE)
Cod de identificare fiscala: 3896577; Adresa: Strada: Principala, nr. 437; Localitatea: Vetis; Cod NUTS: RO115 Satu Mare; Cod postal:
447357; Tara: Romania; Persoana de contact: Iuliu Ilyes; Telefon: +40 261820702; Fax: +40 261820741; E-mail: primaria@vetis.ro; Adresa
internet: (URL) www.vetis.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.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Lucrări de construcții și instalații rămase de executat și realizare stații de pompare la obiectivul ,,Canalizare menajeră în localitățile
Vetiș și Oar, comuna Vetiș, jud. Satu Mare”
Numar referinta: 3896577_2018_PAAPD1002695

II.1.2) Cod CPV principal
45231300-8 Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta
Contractul are ca obiect lucrări de construcții și instalații rămase de executat și realizare stații de pompare la obiectivul
,,Canalizare menajeră în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, jud. Satu Mare” conform proiectului tehnic.
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 8 zile.
Termenul limită la care Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet solicitarilor de clarificare/informatiilor
suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 6 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2361249; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -
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Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45231300-8 Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:
Comuna Vetiș, loc. Vetiș și loc. Oar, jud. Satu MareComuna Vetiș, loc. Vetiș și loc. Oar, jud. Satu Mare

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl reprezintă lucrări de construcții și instalații rămase de executat și realizare stații de pompare la obiectivul
,,Canalizare menajeră în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, jud. Satu Mare” conform proiectului tehnic.
Descrierea lucrărilor este disponibilă în Proiectul tehnic din cadrul prezentei documentații de atribuire.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

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

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
1)Ofertanții, asociații, terții sustinători și subcontractanții nu trebuie să se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din
Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire. Ofertantii, inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori au obligatia completarii si prezentarii inițiale a
DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, actualizate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile.
Aceste documente pot fi:
- 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), 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 alin.(2) din Legea nr.98/2016;
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv valabil la momentul prezentarii acestuia;
- 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.
2) Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59 si art.60 din
Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
- se va completa DUAE de catre Operatorii economici (oferant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant, dupa caz)
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;
- se va prezenta in SEAP odata cu DUAE Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59 si art.60 din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice, (Formular 8), de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert
sustinator, dupa caz).
Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu
oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie în cadrul Autorității Contractante: Iuliu Ilyes-Primar, Codrea Ionel
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Daniel –Viceprimar, Pop Anca Maria-Secretar, Checiches Ana Cristina -viza CFP; Comisia de evaluare: Patrascu Judit- presedinte cu
drept de vot, responsabil achizitii; membrii cu drept de vot: Munteanu Tantas Gheorghe Grigore; Stecka Irina; membru de rezerva:
Nistor Cristina; expert achizitii publice - expert juridic cooptat: Fane Claudia Cornelia.
Atentionari:
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru solicitarea de clarificari pentru
eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale
subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de
atribuire.
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă
că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii 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.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator
actualizat emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie
prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire
asupra ofertelor admisibile.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Cerinta 1 - Experientă similară:
Ofertantii trebuie sa fi executat lucrari similare de retele de apa si/sau bransamente si/sau aductiuni de apa si/sau lucrari de retele
de canalizare si/sau racorduri la sistemul de canalizare în ultimii 5 ani în valoare cumulata de cel putin 2.000.000 lei valoare care se
poate demonstra prin însumarea valorilor lucrărilor executate la nivelul a maxim 3 contracte similare.
Ofertanții pot să își demonstreze experiența similară conf. art. 179 lit. a) din Legea 98/2016 invocând susținerea unui / unor tert /
terti.
Nota: Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, fara a lua in calcul eventualele decalari ale termenului
limita prevazut in anuntul de participare.
Daca valorile contractelor de natura similara sunt in alta moneda decat leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu
de referinta publicat de BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro. - Operatorul
economic (lider, asociat, tert sustinator, dupa caz) va completa DUAE cu informații cum ar fi: obiectul, numărul și data contractului
invocat drept experiență similară, numărul și data documentului de recepție, valoarea și beneficiarul.
ATENȚIE: În acest sens se vor indica în DUAE la secțiunea „Descriere”: obiectul, numărul și data contractului invocat drept experiență
similară, numărul și data documentului de recepție, iar valoarea, data și beneficiarul contractului completându-se la secțiunile
dedicate acestor informații.
La solicitarea autorității contractante se vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate in DUAE,
doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile:
- Certificate de bună execuție și/sau alte documente emise sau contrasemnate de beneficiari (clienți privați sau autorități
contractante) care să ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost
duse la bun sfarsit, si din care sa reiasa urmatoarele informatii:
- denumirea părților;
- obiectul lucrării astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind
experiența similară;
- beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați;
- valoarea în lei, fără TVA,
- perioada (inclusiv data încheierii contractului) mai exact intervalul periodic (data de început și data de finalizare) și locul execuției
lucrărilor;
- procent îndeplinit, dacă este cazul.
Intră în categoria documentelor reprezentând certificari de bună execuție: procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor / proces verbal pe obiect întocmite în condițiile actelor normative care reglementează receptia
lucrărilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si că au fost duse la bun
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sfarsit sau recomandari sau documente constatatoare si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii. Contractul
sau părți relevante din acesta, acordul de asociere, se vor prezenta doar însoțit de unul dintre documentele prezentate mai sus,
individual el nefăcând dovada că lucrările executate au fost duse la bun sfârșit.
2.) Informatii privind tertii sustinatori
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
Tertul/tertii ce asigura sustinerea privind indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, nu trebuie sa se
afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, art.165 si art.167, precum si art.60
din Legea nr.98/2016. - -DUAE completat si depus de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri
de terta parte, la care se ataseaza:
- DUAE completat de tertul sustinator;
- Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala acordata,
al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori in conformitate cu Formularul 4 si Anexa la Formularul 4 (impreuna
cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre teri/terti sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va
materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele sumate in angajamente/acorduri vor fi
solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile.
3.) Precizari privind asocierea (daca este cazul)
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti
operatori economici,inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile
prevazute de art.53 din Legea nr. 98/2016. In Acordul de asociere se va mentiona ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si
solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige sa primeasca instructiuni de la si in
numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii
pentru indeplinirea Contractului. - Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor completa cerintele
corespunzatoare.
Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si Acordurile de asociere – Formular 3.
La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de asociere.
4.) 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 (se va completa – Formularul nr.5). - În DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile
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.
Acordul/acordurile de subcontractare (Formular 5) se va depune odata cu DUAE.
Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data
contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.
Documentele justificative ale subcontractantului/ subcontractanților care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la
solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile.

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

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

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 03.09.2018 15:00
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IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 03.01.2019
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.09.2018; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate 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
1)Operatorii economici au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, in caz contrar oferta va fi declarata inacceptabila
conform prevederilor art. 137 alin (2) lit. b) din HG nr.395/2016. Documentul DUAE se va depune in SEAP, insotit, dupa caz, de:
Angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori,
din care sa rezulte modul efectiv in care se va materialize sustinerea acestuia/acestora), Acordul de asociere, Acordul de subcontractare.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc
dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante.
Documentul DUAE este disponibil in 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 sau https://ec.europa.eu/tools/espd.
2)Toate documentele si ofertele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, valabila a reprezentantului legal/imputernicit al
ofertantului, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat si se vor incarca electronic in SEAP, in
sectiunile respective, atasat prezentei proceduri de achizitie pe site-ul www.e-licitatie.ro.
In cazul in care oferta si documentele care o insotesc nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, oferta va fi declarata inacceptabila conform prevederilor art. 137 alin (2) lit. j) din
HG nr. 395/2016.
3)Modalitatea de departajare a ofertelor:
Departajarea se va face exclusiv in functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta
din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici;
In situatia in care doua sau mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, in vederea departajarii
ofertelor se va solicita reofertarea prin intermediul SEAP, respectiv incarcarea electronica de catre operatorii economici de documente
care contin noi preturi, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

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; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016.
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VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
COMUNA VETIS (PRIMARIA VETIS JUD. SATU MARE)
Adresa: Strada Principala nr.437; Localitatea: Vetis; Cod postal: 447355; Tara: Romania; Telefon: +40 261820702; Fax: +40 261820741;
E-mail: primaria@vetis.ro; Adresa internet: (URL) www.vetis.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2018
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