
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
MUNICIPIUL ADJUD (CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD) 
Cod de identificare fiscala: 4350491; Adresa: Strada: Stadionului, nr. 2, Sector: -, Judet: Vrancea; Localitate: Adjud; Cod Postal: 625100;
Tara: Romania; Codul NUTS: RO226 Vrancea; Adresa de e-mail: achizitii@primariaadjud.ro; Nr de telefon: +40 237641908; Fax: +40
237641912; Persoana de contact: Veronica Bogea; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.adjud.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 8
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:
Servicii de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,   asistență tehnică din partea proiectantului  și execuția lucrărilor  pentru
obiectivul de investiții  ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în  Municipiul Adjud, județul Vrancea "
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4350491_2021_PAAPD1167875

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Lucrari
Proiectare si executare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru obiectivul ,,Îmbunătățirea
calității  vieții populației în  Municipiul Adjud, judetul Vrancea" LOT 1-OB. A1 Scoala Gimnaziala nr. 1 "Mihail Armencea" si Ob. A2
Gradinita nr. 1;  LOT 2-  OB. A.3 - ,,Clubul copiilor”,   LOT 3- OB. A.4 - ,,Sala sport/judo”;   LOT 4-OB. B.1 - Parc Municipal , OB. B.2 -
Str. Salcamilor, fn teren neutilizat/ Grădina Salcâmilor , OB. B.3 - Str. Copacesti, fn teren neutilizat/ Grădina Copăcești; LOT 5- OB. B.4
- Strada Republicii, OB. B.5 - Strada Onesti, OB. B.6 - Strada Libertatii, OB. B.7 -Str. 1 Mai nr. 11-13 (fost sediu Militie)/Parcare auto.
Obiectul contractului presupune:
1.servicii de proiectare  conform caietelor de sarcini anexate
2. asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului
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3. executie de lucrari conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie elaborate în prealabil.
 
LOT 1
Servicii proiectare  faza PT, PAC/PAD, POE, DE, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru - OB. A1
Scoala Gimnaziala nr. 1 "Mihail Armencea" si Ob. A2 Gradinita nr. 1
Valoarea  estimata (fara TVA)   LOT 1 este de  6.023.265,00 lei si este compusă din :
- servicii  de proiectare   125.200,00  lei,
- asistenta tehnica din partea proiectantului:  24.000,00  lei
- execuția lucrărilor 5.874.065,00  lei
 Cheltuielile diverse și neprevăzute LOT 1 în valoare de 318.662,90 lei, fără TVA, NU SE VOR OFERTA, NEFIIND INCLUSE în valoarea
estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. Decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute vor putea fi făcute doar în condițiile
stipulate de Legea 98/2016.
 
LOT 2
Servicii de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,   asistență tehnică din partea proiectantului  și execuția lucrărilor  pentru  -OB.
A.3 - ,,Clubul copiilor”
Valoarea  estimata (fara TVA) LOT 2 este de 1.785.740,00 lei si este compusă din :
- servicii  de proiectare   62.600,00 lei,
- asistenta tehnica din partea proiectantului:  12.000,00  lei
- execuția lucrărilor  1.711.140,00 lei fara TVA 
Cheltuielile diverse și neprevăzute LOT 2 în valoare de 93.769,15 lei, fără TVA, NU SE VOR OFERTA, NEFIIND INCLUSE în valoarea
estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. Decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute vor putea fi făcute doar în condițiile
stipulate de Legea 98/2016.
 
LOT 3
Servicii de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,   asistență tehnică din partea proiectantului  și execuția    lucrărilor  pentru  LOT 3
OB. A.4 - ,,Sala sport/judo”
Valoarea estimata (fara TVA) LOT 3 este de 673.283,00 lei si este compusă din :
- servicii  de proiectare   62.600,00 lei,
- asistenta tehnica din partea proiectantului:  12.000,00  lei
- execuția lucrărilor  598.683,00 lei
Cheltuielile diverse și neprevăzute  LOT 3  în valoare de 35.865,50 lei, fără TVA, NU SE VOR OFERTA, NEFIIND INCLUSE în valoarea
estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. Decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute vor putea fi făcute doar în condițiile
stipulate de Legea 98/2016.
 
LOT 4
Servicii de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,  asistență tehnică din partea proiectantului  și execuția lucrărilor -  OB. B.1- ,,Parc
Municipal” ,  OB. B.2 - ,,”Str. Salcâmilor, fn teren neutilizat/ Grădina Salcâmilor si  OB. B.3 - Str. Copacesti , fn teren neutilizat/Grădina
Copăcești
Valoarea  estimata (fara TVA)  LOT 4 este de   3.363.379,20 lei si este compusă din :
- servicii  de proiectare  62.600,00 lei,
- asistenta tehnica din partea proiectantului:  12.000,00  lei
- execuția lucrărilor  3.288.779,20 lei 
Cheltuielile diverse și neprevăzute  LOT 4  în valoare de  169.265,86 lei, fără TVA, NU SE VOR OFERTA, NEFIIND INCLUSE în valoarea
estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. Decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute vor putea fi făcute doar în condițiile
stipulate de Legea 98/2016.
 
LOT 5
Servicii de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,   asistență tehnică din partea proiectantului  și execuția    lucrărilor  pentru  - OB.
B.4 - Strada Republicii, OB. B.5 - Strada Onesti, OB. B.6 - Strada Libertatii ,  Str. 1 Mai nr. 11-13 (fost sediu Militie) /Parcare auto
Valoarea estimata (fara TVA) LOT 5 este de 4.763.262,00 lei si este compusă din :
- servicii  de proiectare   62.600,00 lei,
- asistenta tehnica din partea proiectantului:  12.000,00  lei
- execuția lucrărilor  4.688.662,00 lei
Cheltuielile diverse și neprevăzute  LOT 5 în valoare de 233.606,20 lei, fără TVA, NU SE VOR OFERTA, NEFIIND INCLUSE în valoarea
estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. Decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute vor putea fi făcute doar în condițiile
stipulate de Legea 98/2016.
 
Nota: Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificare cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în
măsura în care solicitările sunt transmise in termenul  de 8 zile, precizat la  cap.I.3.
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II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 16608929,20 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Da
Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 5

 
II.2 Descriere

II.2.1 - Denumire lot
1 - Servicii proiectare  faza PT, PAC/PAD, POE, DE, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru LOT 1- OB.
A1 Scoala Gimnaziala nr. 1 "Mihail Armencea" si Ob. A2 Gradinita nr. 1

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Municipiul Adjud

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii  de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,   asistență tehnică din partea proiectantului  și  execuția lucrărilor pentru
obiectivul de investiții  ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în  Municipiul Adjud, județul Vrancea " LOT 1 :
OB. A.1 - Scoala Gimnaziala nr. 1 "Mihail Armencea" din Municipiul Adjud, prin reabilitare/reconstruire  infrastructura educationala
pentru educatie scolara
OB. A.2 - Gradinita nr. 1, prin reconstruire infrastructura educationala pentru educatie timpurie, cu mentinerea functionala si crearea
unor spatii suplimentare
 
Obiectul contractului presupune:
1.servicii de proiectare  conform caietului de sarcini anexat  nr.11789 din 29.10.2020
2. asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului
3. executie de lucrari conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie elaborate în prealabil.
 Descrierea detaliata a serviciilor   și a lucrărilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini anexat  nr.11789 din 29.10.2020 din
cadrul documentatiei de atribuire.
Valoarea totala estimata (fara TVA)   LOT 1 este de  6.023.265,00 lei si este compusă din :
- servicii  de proiectare   125.200,00  lei, din care:
•   servicii elaborare documentații  tehnice/proiecte necesare în  vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor :  49.500,00  lei
•   documentatii suport  si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii   13.000,00 lei
•   servicii  elaborare  proiect tehnic și detalii   de execuție   62.700,00 lei
- asistenta tehnica din partea proiectantului:  24.000,00  lei din care: pe perioada de executie a lucrărilor  12.000,00 lei, pentru
participarea  proiectantului la fazele incluse  în programul de control al lucrărilor de executie avizat de ISC 12.000,00 lei.
- execuția lucrărilor 5.874.065,00  lei fara TVA  din care:
•    amenajarea terenului  29.867,00  lei
•   amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initială : 6.300,00 lei
•   cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii : 26.600,00 lei
•    cheltuieli pentru investitia de baza  5.771.298,00 lei  din care:
                 -constructii si instalatii  5.002.827,00  lei;
                              -montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
                                      69.861,00 lei;   
                 - utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
                         montaj 698.610,00 lei
•   organizare de santier 40.000,00 lei
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Cheltuielile diverse și neprevăzute în valoare de 318.662,90 lei, fără TVA, NU SE VOR OFERTA, NEFIIND INCLUSE în valoarea estimată
a contractului ce urmează a fi atribuit. Decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute vor putea fi făcute doar în condițiile stipulate
de Legea 98/2016.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 6023265; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,8301 % - 50000 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 24; 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: Da
Identificarea proiectului: Programul  Operațional  Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13-Sprijinirea  regenerării  orașelor mici și
mijlocii, Prioritatea de investitii 9b –Promovarea  incluziunii  sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare, Obiectiv
specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții  populației în orașele mici și mijlocii  din România- Proiect ,,Îmbunătățirea calității vieții
populației în  Municipiul Adjud, județul Vrancea ,, cod SMIS 125765.
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR

II.2.14 Informatii suplimentare

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Experiența profesională a
personalului desemnat pentru
executarea contractului faza
proiectare

Experiența profesională a
personalului desemnat pentru
executarea contractului faza
proiectare este necesară pentru a
obține punctajul maxim. În acest
sens ofertantul trebuie să aibă
următorul personal:
- arhitect cu drept de semnătură
conform Legii nr.184/2001,
republicată;
- inginer construcții civile,
industriale și agricole;

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: Experiența profesională a fiecărui specialist necesar realizării obiectivului prezentei proceduri
trebuie să fie concretizată în numărul de proiecte în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activitate
cu cele care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Astfel, pentru fiecare dintre specialiștii necesari
(arhitect cu drept de semnătură, inginer construcții civile, industriale și agricole) se va prezenta experiența
profesională deținută după cum urmează:
- pentru experiența constând în implicarea între 1-3 proiecte, se vor acorda 5 puncte;
- pentru experiența constând în implicarea între 4-6 proiecte, se vor acorda  8 puncte;
- pentru experiența constând în implicarea în peste 6 proiecte, se vor acorda 10 puncte;

Pentru îndeplinirea criteriului de atribuire se vor prezenta documente din care să reiasă calificarea și experiența
profesională a specialiștilor indicați (de exemplu: diploma de studiu/ adeverință absolvire/ licență sau
echivalent, CV-uri, contracte de muncă/colaborare, recomandări sau orice alte documente relevante).

Pretul ofertei Componenta financiara 80%
Punctaj maxim factor: 80

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini anexat nr.11789 din 29.10.2020.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
2 - Servicii de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,   asistență tehnică din partea proiectantului  și execuția lucrărilor  pentru LOT
2 -OB. A.3 - ,,Clubul copiilor”

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Municipiul Adjud, jud. Vrancea

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii  de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,   asistență tehnică din partea proiectantului  și  execuția lucrărilor pentru
obiectivul de investiții  ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în  Municipiul Adjud, județul Vrancea " LOT 2  OB. A.3 - ,,Clubul
copiilor”, prin reabilitare cladire si teren pentru realizarea unui Centru cultural educativ si recreativ pentru copii.
Obiectul contractului presupune:
1.servicii de proiectare  conform caietului de sarcini anexat nr. 748 din 18.01.2021
2. asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului
3. executie de lucrari conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie elaborate în prealabil.
 Descrierea detaliata a serviciilor   și a lucrărilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini 748 din 18.01.2021 din cadrul
documentatiei de atribuire.
Valoarea totala estimata (fara TVA) este de 1.785.740,00 lei si este compusă din :
- servicii  de proiectare   62.600,00 lei, din care:
•   servicii elaborare documentații  tehnice/proiecte necesare în  vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor :  24.750,00  lei
•   documentatii suport  si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii   6.500,00 lei
•   servicii  elaborare  proiect tehnic și detalii   de execuție   31.350,00 lei
- asistenta tehnica din partea proiectantului:  12.000,00  lei din care: pe perioada de executie a lucrărilor  6.000,00 lei, pentru
participarea  proiectantului la fazele incluse  în programul de control al lucrărilor de executie avizat de ISC 6.000,00 lei.
- execuția lucrărilor  1.711.140,00 lei fara TVA  din care:
•   amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initială : 2.100,00 lei
•   cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii : 12.100,00 lei
•    cheltuieli pentru investitia de baza: 1.676.940,00 lei  din care:
                 -constructii si instalatii 1.385.363,00 lei;
                  -montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
                                      26.507,00 lei;   
                 - utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
                         montaj 265.070,00 lei
•   organizare de santier 20.000,00 lei
 
Cheltuielile diverse și neprevăzute în valoare de 93.769,15 lei, fără TVA, NU SE VOR OFERTA, NEFIIND INCLUSE în valoarea estimată
a contractului ce urmează a fi atribuit. Decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute vor putea fi făcute doar în condițiile stipulate
de Legea 98/2016.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 1785740; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,8301 % - 14823,42 RON

 
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: Da
Identificarea proiectului: Programul Operațional  Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13-Sprijinirea  regenerării  orașelor mici și
mijlocii, Prioritatea de investitii 9b –Promovarea  incluziunii  sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare, Obiectiv
specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții  populației în orașele mici și mijlocii  din România -proiect Îmbunătățirea calității vieții
populației în Municipiul Adjud, jud. Vrancea, cod smis 125765
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR

II.2.14 Informatii suplimentare
Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini anexat nr. 748  din 18.01.2021.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
3 - Servicii de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,   asistență tehnică din partea proiectantului  și execuția    lucrărilor  pentru
LOT 3 OB. A.4 - ,,Sala sport/judo”

 
II.2.2 Coduri CPV

Experiența profesională a
personalului desemnat pentru
executarea contractului faza
proiectare

Experiența profesională a
personalului desemnat pentru
executarea contractului faza
proiectare este necesară pentru a
obține punctajul maxim. În acest
sens ofertantul trebuie să aibă
următorul personal:
- arhitect cu drept de semnătură
conform Legii nr.184/2001,
republicată;
- inginer construcții civile,
industriale și agricole;

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: Experiența profesională a fiecărui specialist necesar realizării obiectivului prezentei proceduri
trebuie să fie concretizată în numărul de proiecte în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activitate
cu cele care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Astfel, pentru fiecare dintre specialiștii necesari
(arhitect cu drept de semnătură, inginer construcții civile, industriale și agricole) se va prezenta experiența
profesională deținută după cum urmează:
- pentru experiența constând în implicarea între 1-3 proiecte, se vor acorda 5 puncte;
- pentru experiența constând în implicarea între 4-6 proiecte, se vor acorda  8 puncte;
- pentru experiența constând în implicarea in  peste 6 proiecte, se vor acorda 10 puncte;

Pentru îndeplinirea criteriului de atribuire se vor prezenta documente din care să reiasă calificarea și experiența
profesională a specialiștilor indicați (de exemplu: diploma de studiu/ adeverință absolvire/ licență sau
echivalent, CV-uri, contracte de muncă/colaborare, recomandări sau orice alte documente relevante).

Pretul ofertei Componenta financiara 80%
Punctaj maxim factor: 80

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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Cod CPV Principal: Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Municipiul Adjud, jud. Vrancea

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,   asistență tehnică din partea proiectantului  și execuția lucrărilor  pentru
obiectivul de investiții   ,,Îmbunătățirea calității  vieții  populației în  Municipiul Adjud, județul Vrancea   LOT 3 OB. A.4 - ,,Sala
sport/judo”, pentru realizarea unui Centru recreativ pentru copii.
Obiectul contractului presupune:
1.servicii de proiectare  conform caietului de sarcini anexat nr. 749 din 18.01.2021
2. asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului
3. executie de lucrari conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie elaborate în prealabil.
 Descrierea detaliata a serviciilor   și a lucrărilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini 749 din 18.01.2021 din cadrul
documentatiei de atribuire.
Valoarea totala estimata (fara TVA) este de 673.283,00 lei si este compusă din :
- servicii  de proiectare   62.600,00 lei, din care:
•   servicii elaborare documentații  tehnice/proiecte necesare în  vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor :  24.750,00  lei
•   documentatii suport  si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii   6.500,00 lei
•   servicii  elaborare  proiect tehnic și detalii   de execuție   31.350,00 lei
- asistenta tehnica din partea proiectantului:  12.000,00  lei din care: pe perioada de executie a lucrărilor  6.000,00 lei, pentru
participarea  proiectantului la fazele incluse  în programul de control al lucrărilor de executie avizat de ISC 6.000,00 lei.
- execuția lucrărilor  598.683,00 lei fara TVA  din care:
•   amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initială : 2.100,00 lei
•   cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii : 12.100,00 lei
•    cheltuieli pentru investitia de baza: 564.483,00 lei  din care:
                 -constructii si instalatii 393.026,00 lei;
                  -montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
                                      15.587,00 lei;   
                 - utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
                         montaj 155.870,00 lei
•   organizare de santier 20.000,00 lei
 
Cheltuielile diverse și neprevăzute în valoare de 35.865,50 lei, fără TVA, NU SE VOR OFERTA, NEFIIND INCLUSE în valoarea estimată
a contractului ce urmează a fi atribuit. Decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute vor putea fi făcute doar în condițiile stipulate
de Legea 98/2016.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Experiența profesională a
personalului desemnat pentru
executarea contractului faza
proiectare

Experiența profesională a
personalului desemnat pentru
executarea contractului faza
proiectare este necesară pentru a
obține punctajul maxim. În acest
sens ofertantul trebuie să aibă
următorul personal:
- arhitect cu drept de semnătură
conform Legii nr.184/2001,
republicată;
- inginer construcții civile,
industriale și agricole;

20%
Punctaj maxim factor: 20
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 673283; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,8301 % - 5588,92 RON

 
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: Da
Identificarea proiectului: Programul Operațional  Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13-Sprijinirea  regenerării  orașelor mici și
mijlocii, Prioritatea de investitii 9b –Promovarea  incluziunii  sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare, Obiectiv
specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții  populației în orașele mici și mijlocii  din România -proiect Îmbunătățirea calității vieții
populației în Municipiul Adjud, jud. Vrancea, cod smis 125765
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR

II.2.14 Informatii suplimentare
Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini anexat nr.749  din 18.01.2021 .
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
4 - Servicii de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,  asistență tehnică din partea proiectantului  și execuția lucrărilor  LOT 4-  OB.
B.1- ,,Parc Municipal” ,  OB. B.2 - ,,Str. Salcâmilor”, fn teren neutilizat/ Grădina Salcâmilor si  OB. B.3 - Str. Copacesti , fn teren
neutilizat/Grădina  Copăcești

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

45112700-2 Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea

Algoritm de calcul: Experiența profesională a fiecărui specialist necesar realizării obiectivului prezentei proceduri
trebuie să fie concretizată în numărul de proiecte în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activitate
cu cele care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Astfel, pentru fiecare dintre specialiștii necesari
(arhitect cu drept de semnătură, inginer construcții civile, industriale și agricole) se va prezenta experiența
profesională deținută după cum urmează:
- pentru experiența constând în implicarea între 1-3 proiecte, se vor acorda 5 puncte;
- pentru experiența constând în implicarea între 4-6 proiecte, se vor acorda  8 puncte;
- pentru experiența constând în implicarea în peste 6 proiecte, se vor acorda 10 puncte;

Pentru îndeplinirea criteriului de atribuire se vor prezenta documente din care să reiasă calificarea și experiența
profesională a specialiștilor indicați (de exemplu: diploma de studiu/ adeverință absolvire/ licență sau
echivalent, CV-uri, contracte de muncă/colaborare, recomandări sau orice alte documente relevante).

Pretul ofertei Componenta financiara 80%
Punctaj maxim factor: 80

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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Locul principal de executare:
Municipiul Adjud,

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii  de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,   asistență tehnică din partea proiectantului  și  execuția lucrărilor pentru
obiectivul de investiții  ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în  Municipiul Adjud, județul Vrancea "  LOT 4  pentru :
OB. B.1 - Parc Municipal - Reabilitare si modernizare (infrastructura si spatiu verde)
OB. B.2 - Str. Salcamilor, fn teren neutilizat/ Grădina Salcâmilor - Amenajarea terenului ca gradina si loc de recreere pentru copii,
adulti si persoane de varsta a 3-a
OB. B.3 - Str. Copacesti, fn teren neutilizat/ Grădina Copăcești – Amenajarea terenului ca gradina pentru copii si adulti
Obiectul contractului presupune:
1.servicii de proiectare  conform caietului de sarcini anexat nr.766 din 18.01.2021
2. asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului
3. executie de lucrari conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie elaborate în prealabil.
 Descrierea detaliata a serviciilor   și a lucrărilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini  nr.766 din 18.01.2021 din cadrul
documentatiei de atribuire.
Valoarea totala estimata (fara TVA) este de   3.363.379,20 lei si este compusă din :
- servicii  de proiectare  62.600,00 lei, din care:
•   servicii elaborare documentații  tehnice/proiecte necesare în  vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor :  24.750,00  lei
•   documentatii suport  si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii   6.500,00 lei
•   servicii  elaborare  proiect tehnic și detalii   de execuție   31.350,00 lei
- asistenta tehnica din partea proiectantului:  12.000,00  lei din care: pe perioada de executie a lucrărilor  6.000,00 lei, pentru
participarea  proiectantului la fazele incluse  în programul de control al lucrărilor de executie avizat de ISC 6.000,00 lei.
- execuția lucrărilor  3.288.779,20 lei fara TVA  din care:
•    amenajarea terenului  6.612,00  lei
•   amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initială : 3.150,00 lei
•   cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii : 24.900,00 lei
•    cheltuieli pentru investitia de baza: 3.234.117,20 lei  din care:
                 -constructii si instalatii 3.234.117,20 lei;                                           
•   organizare de santier 20.000,00 lei
 
Cheltuielile diverse și neprevăzute în valoare de      169.265,86 lei, fără TVA, NU SE VOR OFERTA, NEFIIND INCLUSE în valoarea
estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. Decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute vor putea fi făcute doar în condițiile
stipulate de Legea 98/2016.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Experiența profesională a
personalului desemnat pentru
executarea contractului faza
proiectare

Experiența profesională a
personalului desemnat pentru
executarea contractului faza
proiectare este necesară pentru a
obține punctajul maxim. În acest
sens ofertantul trebuie să aibă
următorul personal:
- arhitect cu drept de semnătură
conform Legii nr.184/2001,
republicată;
-inginer  peisagist.

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: Experiența profesională a fiecărui specialist necesar realizării obiectivului prezentei proceduri
trebuie să fie concretizată în numărul de proiecte în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activitate
cu cele care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Astfel, pentru fiecare dintre specialiștii necesari
(arhitect cu drept de semnătură,  inginer peisagist) se va prezenta experiența profesională deținută după cum
urmează:
- pentru experiența constând în implicarea între 1-3 proiecte, se vor acorda 5 puncte;
- pentru experiența constând în implicarea între 4-6 proiecte, se vor acorda  8 puncte;
- pentru experiența constând în implicarea în peste 6 proiecte, se vor acorda 10 puncte;

Pentru îndeplinirea criteriului de atribuire se vor prezenta documente din care să reiasă calificarea și experiența
profesională a specialiștilor indicați (de exemplu: diploma de studiu/ adeverință absolvire/ licență sau
echivalent, CV-uri, contracte de muncă/colaborare, recomandări sau orice alte documente relevante).
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 3363379,20; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,8301 % - 27919,41 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 26; 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: Da
Identificarea proiectului: Programului Operațional  Regional 2014-2020,  Axa Prioritară 13-Sprijinirea  regenerării  orașelor mici și
mijlocii, Prioritatea de investitii 9b –Promovarea  incluziunii  sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare, Obiectiv
specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții  populației în orașele mici și mijlocii  din România-proiect Îmbunătățirea  calității vietii
populației în Municipiul Adjud, jud. Vrancea
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR

II.2.14 Informatii suplimentare
Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini nr. 766 din 18.01.2021.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
5 - Servicii de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,   asistență tehnică din partea proiectantului  și execuția    lucrărilor  pentru
LOT 5- OB. B.4 - Strada Republicii, OB. B.5 - Strada Onesti, OB. B.6 - Strada Libertatii ,  Str. 1 Mai nr. 11-13 (fost sediu Militie)
/Parcare auto

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)
45316212-4 Instalare de semafoare (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Municipiul Adjud, jud. Vrancea

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de proiectare  faza PT, PAC/ PAD, POE, DE,   asistență tehnică din partea proiectantului  și execuția lucrărilor  pentru
obiectivul de investiții  ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în  Municipiul Adjud, județul Vrancea    LOT 5 :
OB. B.4 - Strada Republicii – prin  amenajări infrastructura pietonala si dotare cu sistem de semaforizare

Pretul ofertei Componenta financiara 80%
Punctaj maxim factor: 80

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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OB. B.5 - Strada Onesti – prin amenajări  infrastructura pietonala
OB. B.6 - Strada Libertatii – prin amenajări  infrastructura pietonala
OB. B.7 -Str. 1 Mai nr. 11-13 (fost sediu Militie) /Parcare auto prin  Desfiintare cladire pentru amenajare pietonala si creare parcare
auto pentru persoane cu dizabilitati.
 
Obiectul contractului presupune:
1.servicii de proiectare  conform caietului de sarcini anexat nr. 767 din 18.01.2021
2. asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului
3. executie de lucrari conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie elaborate în prealabil.
 Descrierea detaliata a serviciilor   și a lucrărilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini 767 din 18.01.2021 din cadrul
documentatiei de atribuire.
Valoarea totala estimata (fara TVA) este de 4.763.262,00 lei si este compusă din :
- servicii  de proiectare   62.600,00 lei, din care:
•   servicii elaborare documentații  tehnice/proiecte necesare în  vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor :  24.750,00  lei
•   documentatii suport  si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii   6.500,00 lei
•   servicii  elaborare  proiect tehnic și detalii   de execuție   31.350,00 lei
- asistenta tehnica din partea proiectantului:  12.000,00  lei din care: pe perioada de executie a lucrărilor  6.000,00 lei, pentru
participarea  proiectantului la fazele incluse  în programul de control al lucrărilor de executie avizat de ISC 6.000,00 lei.
- execuția lucrărilor  4.688.662,00 lei fara TVA  din care:
•    amenajarea terenului  21.592,50  lei
•   amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initială : 3.150,00 lei
•    cheltuieli pentru investitia de baza: 4.643.919,50 lei  din care:
                 -constructii si instalatii 3.657.615,50 lei;
                  -montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
                                      89.664,00 lei;   
                 - utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
                         montaj 896.640,00 lei
•   organizare de santier 20.000,00 lei
 
Cheltuielile diverse și neprevăzute în valoare de 233.606,20 lei, fără TVA, NU SE VOR OFERTA, NEFIIND INCLUSE în valoarea estimată
a contractului ce urmează a fi atribuit. Decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute vor putea fi făcute doar în condițiile stipulate
de Legea 98/2016.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Experiența profesională a
personalului desemnat pentru
executarea contractului faza
proiectare

Experiența profesională a
personalului desemnat pentru
executarea contractului faza
proiectare este necesară pentru a
obține punctajul maxim. În acest
sens ofertantul trebuie să aibă
următorul personal:
- arhitect cu drept de semnătură
conform Legii nr.184/2001,
republicată;
- inginer  de  drumuri;

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: Experiența profesională a fiecărui specialist necesar realizării obiectivului prezentei proceduri
trebuie să fie concretizată în numărul de proiecte în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activitate
cu cele care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Astfel, pentru fiecare dintre specialiștii necesari
(arhitect cu drept de semnătură, inginer  de drumuri) se va prezenta experiența profesională deținută după cum
urmează:
- pentru experiența constând în implicarea între 1-3 proiecte, se vor acorda 5 puncte;
- pentru experiența constând în implicarea între 4-6 proiecte, se vor acorda  8 puncte;
- pentru experiența constând în implicarea în peste 6 proiecte, se vor acorda 10 puncte;

Pentru îndeplinirea criteriului de atribuire se vor prezenta documente din care să reiasă calificarea și experiența
profesională a specialiștilor indicați (de exemplu: diploma de studiu/ adeverință absolvire/ licență sau
echivalent, CV-uri, contracte de muncă/colaborare, recomandări sau orice alte documente relevante).

Pretul ofertei Componenta financiara 80%
Punctaj maxim factor: 80
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 4763262; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,8301 % - 39539,83 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 26; 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: Da
Identificarea proiectului: Programul Operațional  Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13-Sprijinirea  regenerării  orașelor mici și
mijlocii, Prioritatea de investitii 9b –Promovarea  incluziunii  sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare, Obiectiv
specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții  populației în orașele mici și mijlocii  din România -proiect Îmbunătățirea calității vieții
populației în Municipiul Adjud, jud. Vrancea, cod smis 125765
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR

II.2.14 Informatii suplimentare
Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini anexat nr.767  din 18.01.2021 .
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.3 Ajustarea pretului contractului
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Autoritatea contractanta are dreptul de a ajusta pretul contractului în următoarele
cazuri: Preţul contractului poate fi ajustat în condițiile art. 164 din H.G. nr. 395/2016. Ajustarea preţului contractului pe parcursul
derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate, se va efectua fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanţială a
acestuia. Preţul nu se actualizează pe o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului. După această perioadă,
pentru restul rămas de executat până la finalizare preţul poate fi actualizat.  Preţul va fi actualizat cu acordul părţilor, prin act
adiţional.  Autoritatea contractantă  nu acordă avans.
Achizitorul  va aplica formula de ajustare a prețurilor:
 
An = av + (1-av) * In/Io
Unde:
1) "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n"
2) "av" =0;
3) "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil
la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"
4) "Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință.

 

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: 
Ofertantii, terți susținători si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, 164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016. Modalitatea de indeplinire:prezentarea DUAE de catre ofertantii participantii la procedura de atribuire, cu informatiile
aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29.01.2021 09:28 Pagina 12



prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.
 
Aceste documente pot fi:
 
- Certificat de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finantelor
Publice sau unitatile sale subordonate, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la momentul prezentarii.
 
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de Primarie (Consiliul Local), din care sa reiasa ca ofertantul nu are
datorii scadente la momentul prezentarii.
 
- 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.
 
- 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.
 
De asemenea, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul  susținător trebuie sa prezinte:
 
- Formularul nr. 4 “Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016”, in conformitate cu modelul
prezentat in sectiunea Formulare. Formularul 4 va fi transmis impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP.
 
Ofertanti străini: 
 Autoritatea contractantă  va accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/asociatul/terțul
susținător/subcontractantul  nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat
edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/ asociatul/terțul susținător/subcontractantul
este stabilit,  cum ar fi  certificate,  caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi  competente din ţara
respectivă.
 În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/ asociatul/terțul susținător/subcontractantul  nu se emit
documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi
167, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau
judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea
autorizata a acestora în limba română.
Toate documentele vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, subcontractant, terț  susținător  daca exista.
 
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor  DUAE (Documentul Unic de
Achizitie European) in locul documentelor solicitate pentru demonstrarea cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare,
ca dovada preliminara. Detaliile cu privire la întocmirea DUAE  se regasesc  după autentificarea în sistem, în secțiunea  „Informații
DUAE” – Ghid de completare DUAE.
Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici  care participă la procedură vor fi  completate în SEAP în mod direct,  după
autentificare, de către fiecare participant, folosind documentul DUAE_CERERE generat automat   de sistem  si atasat documentatiei
de atribuire.
Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în
conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
 
Operatorul economic(lider, asociat, terț  susținător, subcontractant, ) va prezenta formularul DUAE completat din documentatia de
atribuire. Formularele sunt disponibile in sectiunea ,,Documentatie de atribuire".
Persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire,respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire,
INCLUSIV PERSOANELE CARE APROBA BUGETUL AFERENT AUTORITATII CONTRACTE, NECESAR FINANTARII CONTRACTELOR DE
ACHIZITIE PUBLICA (consilierii locali): Nechifor  Florin - Primar, Gherghe Nicoleta -Viceprimar, Sibisan Andra Genoveva - Secretar
general, Petrea Dorel - Sef serviciu administratie publica locală, Duda Novac Mirela-inspector, Puscasu Elisabeta Mihaela - inspector,
Stroia Gheorghe - consilier achizitii, Vartolomei Iuliana - inspector, Marin Catalin Ioan - inspector, Răileanu  Andreea  Monica-
inspector, Ungureanu Ciprian - inspector, Alexe Isabella - inspector, Bogea Tuța Veronica - consilier achizitii, Ciula  Martis  Madalina
- inspector,  Ivanciu Nicoleta- consilier personal primar, Baciu Adrian Catalin-consilier personal primar, Vintilă  Dănuț -administrator
public și CONSILIERII LOCALI: Anghelina Felix, Bădură Iulia, Cristea Leonardo-Claudiu, Cristea Ovidiu-Răzvan, Dima Aurelia, Dochița
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Mihaela-Gabi, Drăghici Marian-Adrian,  Marcu Doina, Matei Gheorghe, Mihai Silviu, Moise Alin-Cosmin, Nica George-Claudiu, Petrea
Nuța-Nicoleta, Radu Mircea, Rogoz Stan, Roșu Adrian, Rotaru Mihai-Ovidiu, Petrea   Camelia.   
 
Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic
in functie de calitatea acestuia(asociat/tert/subcontractant), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre
operatorii  economici inregistrati in SEAP. Necompletarea DUAE odata cu oferta(inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti
sustinatori) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezistenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile
aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, respectiv  Certificat
Constatator emis de ONRC, sau, in cazul ofertantilor straini,documente echivalente emise in tara de rezidență, traduse in limba
romana , urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la
data prezentarii documentului. 
 Ofertanti străini: documente relevante, emise de autoritățile competente din tara in care își are sediul operatorul economic, care sa
dovedească o forma de înregistrare si, după caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu
cerințele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, însoțite de o traducere  a acestora în limba româna.
 
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. În cazul operatorilor economici ce
participa în comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe
care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In situația în care vor fi executate părți
din contract de către subcontractanți, sau în situația în care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți,  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, respectiv tertii sustinatori declarați în DUAE.
 
Toate documentele vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau terț  susținător, daca exista.
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor, DUAE (Documentul Unic de
Achizitie European) in locul documentelor solicitate pentru demonstrarea cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare,
ca dovada preliminara. Detaliile cu privire la întocmirea DUAE  se regasesc  după autentificarea în sistem, în secțiunea  „Informații
DUAE” – Ghid de completare DUAE.
Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici  care participă la procedură vor fi  completate în SEAP în mod direct,  după
autentificare, de către fiecare participant, folosind documentul DUAE_CERERE generat automat   de sistem  si atasat documentatiei
de atribuire.
 
 
Operatorul economic(lider, asociat, subcontractant, terț  susținător) va prezenta formularul DUAE completat din documentatia de
atribuire.
 
Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic
in functie de calitatea acestuia(asociat/subcontractant/terț susținător), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai
de catre operatorii
  economici inregistrati in SEAP. Necompletarea DUAE odata cu oferta(inclusiv pentru asociati/subcontractanti/tert sustinători)
atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

 
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: 
Loturile: 3
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
LOT 3
Ofertantii vor face dovada experientei similare, în conformitate cu prevederile art. 179, lit. a, din Legea nr. 98/2016. Ofertanti trebuie
sa faca dovada ca au executat lucrari similare in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor,

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29.01.2021 09:28 Pagina 14



datelor si a beneficiarilor publici sau privati din care sa rezulte ca au fost executate lucrari similare cu obiectul contractului respectiv
în domeniul constructii  civile in valoare cumulata de minim 400.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau maxim cinci
contracte. Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul leu/alta valuta comunicat de BNR. In vederea sustinerii experientei
similare ofertantul poate prezenta orice documente considerate relevante pentru certificarea executarii lucrarilor si modul lor de
indeplinire. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP
nr. 2/2017 (art. 13). Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele,
fara a  se limita la:  copii  ale  unor parti  relevante ale  contractelor  pe care le-au îndeplinit/  recomandari/procese-verbale de
receptiei/certificari de buna executie/certificate constatatoare/orice alte documente edificatoare in sensul dovedirii procentului din
contract  realizat  de  ofertant,  al  similtitudinii  obiectului  contractului  etc.  Persoanele  fizice/juridice  straine  vor  prezenta
certificatele/documentele justificative insotite de traducerea in limba romana.
-Inf privind asocierea, acord de asociere In DUAE, completat de ofertant, se vor include si informatiile solicitate cu privire la
asociati.In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile asociatului/asociatilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va
prezenta separat cate un formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii asociati, completat si semnat in mod corespunzator de
catre fiecare dintre acestia. Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit
contractul: autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comuna va fi declarata
câstigatoare.
In DUAE, completat de ofertant, se vor include si informatiile solicitate cu privire la terti sustinatori.In cazul in care ofertantul
utilizeaza capacitatile tertului sustinator/tertilor sustinatori pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta separat cate un
formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii terti sustinatori, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre
acestia.  -  Acord  de  subcontractare  In  DUAE,  completat  de  ofertant,  se  vor  include  si  informatiile  solicitate  cu  privire  la
subcontractanti.In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor, se va prezenta separat cate
un formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare
dintre acestia.
Modalitatea de indeplinire: 
LOT 3
Se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele de lucrari
similare executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Ofertantii trebuie sa indice la nivelul DUAE informatii
cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, descrierea obiectului contractului, valoarea fara TVA,
beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va prezenta formularul DUAE completat din documentatia de
atribuire.  -Se  va  prezenta  copii  ale  unor  parti  relevante  ale  contractelor  pe  care  le-au  îndeplinit/procese-verbale  de
receptie/certificari de buna executie/certificate constatatoare/orice alte documente edificatoare in sensul dovedirii procentului din
contract realizat de ofertant, al similtitudinii obiectului contractului etc. Documentele justificative privind cerinta experienta similara
se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante , de catre ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor. -
Formularul nr. 2- Acord de asociere - Formular nr. 3 - Acord de subcontractare. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016,
autoritatea contractanta va accepta în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în locul documentelor
solicitate pentru demonstrarea cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Detaliile cu privire
la întocmirea DUAE se regasesc după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Toate
documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic in
functie de calitatea acestuia(asociat/tert/subcontractant), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre
operatorii economici inregistrati in SEAP. Formularele sunt disponibile in sectiunea ”Documentatie de atribuire". Capacitatea tehnica
a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea cerintelor si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente
între ofertant si persoana respectiva. - În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica invocând si sustinerea
acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea
unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele
tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea
din procedura de atribuire, conform prevederilor Legii nr. 98/2016. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente :
angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de
subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte
documente transmise acestuia de catre tert sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura indeplinirea
propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, conf. art. 182 alin. 4 din Legea
nr.98/2016. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei 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.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 5
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
LOT 5
Ofertantii vor face dovada experientei similare, în conformitate cu prevederile art. 179, lit. a, din Legea nr. 98/2016. Ofertanti trebuie
sa faca dovada ca au executat lucrari similare in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor,
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datelor si a beneficiarilor publici sau privati din care sa rezulte ca au fost executate lucrari similare cu obiectul contractului respectiv
în domeniul lucrări de drumuri și în domeniul lucrări instalare semafoare in valoare cumulata de minim 2.200.000,00 lei fara TVA, la
nivelul unui contract sau maxim cinci contracte. Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul leu/alta valuta comunicat de
BNR. In vederea sustinerii experientei similare ofertantul poate prezenta orice documente considerate relevante pentru certificarea
executarii lucrarilor si modul lor de indeplinire. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea
corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind
experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/
recomandari/procese-verbale de receptiei/certificari de buna executie/certificate constatatoare/orice alte documente edificatoare in
sensul dovedirii procentului din contract realizat de ofertant, al similtitudinii obiectului contractului etc. Persoanele fizice/juridice
straine vor prezenta certificatele/documentele justificative insotite de traducerea in limba romana.
-Inf privind asocierea, acord de asociere In DUAE, completat de ofertant, se vor include si informatiile solicitate cu privire la
asociati.In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile asociatului/asociatilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va
prezenta separat cate un formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii asociati, completat si semnat in mod corespunzator de
catre fiecare dintre acestia. Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit
contractul: autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comuna va fi declarata
câstigatoare.
In DUAE, completat de ofertant, se vor include si informatiile solicitate cu privire la terti sustinatori.In cazul in care ofertantul
utilizeaza capacitatile tertului sustinator/tertilor sustinatori pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta separat cate un
formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii terti sustinatori, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre
acestia.  -  Acord  de  subcontractare  In  DUAE,  completat  de  ofertant,  se  vor  include  si  informatiile  solicitate  cu  privire  la
subcontractanti.In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor, se va prezenta separat cate
un formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare
dintre acestia.
Modalitatea de indeplinire: 
LOT 5
Se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele de lucrari
similare executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Ofertantii trebuie sa indice la nivelul DUAE informatii
cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, descrierea obiectului contractului, valoarea fara TVA,
beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va prezenta formularul DUAE completat din documentatia de
atribuire.  -Se  va  prezenta  copii  ale  unor  parti  relevante  ale  contractelor  pe  care  le-au  îndeplinit/procese-verbale  de
receptie/certificari de buna executie/certificate constatatoare/orice alte documente edificatoare in sensul dovedirii procentului din
contract realizat de ofertant, al similtitudinii obiectului contractului etc. Documentele justificative privind cerinta experienta similara
se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante , de catre ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor. -
Formularul nr. 2- Acord de asociere - Formular nr. 3 - Acord de subcontractare. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016,
autoritatea contractanta va accepta în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în locul documentelor
solicitate pentru demonstrarea cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Detaliile cu privire
la întocmirea DUAE se regasesc după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Toate
documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic in
functie de calitatea acestuia(asociat/tert/subcontractant), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre
operatorii economici inregistrati in SEAP. Formularele sunt disponibile in sectiunea ”Documentatie de atribuire". Capacitatea tehnica
a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea cerintelor si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente
între ofertant si persoana respectiva. - În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica invocând si sustinerea
acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea
unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele
tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea
din procedura de atribuire, conform prevederilor Legii nr. 98/2016. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente :
angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de
subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte
documente transmise acestuia de catre tert sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura indeplinirea
propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, conf. art. 182 alin. 4 din Legea
nr.98/2016. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei 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.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 2
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
LOT 2
Ofertantii vor face dovada experientei similare, în conformitate cu prevederile art. 179, lit. a, din Legea nr. 98/2016. Ofertanti trebuie
sa faca dovada ca au executat lucrari similare in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor,
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datelor si a beneficiarilor publici sau privati din care sa rezulte ca au fost executate lucrari similare cu obiectul contractului respectiv
în domeniul constructii  civile in valoare cumulata de minim 900.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau maxim cinci
contracte. Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul leu/alta valuta comunicat de BNR. In vederea sustinerii experientei
similare ofertantul poate prezenta orice documente considerate relevante pentru certificarea executarii lucrarilor si modul lor de
indeplinire. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP
nr. 2/2017 (art. 13). Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele,
fara a  se limita la:  copii  ale  unor parti  relevante ale  contractelor  pe care le-au îndeplinit/  recomandari/procese-verbale de
receptiei/certificari de buna executie/certificate constatatoare/orice alte documente edificatoare in sensul dovedirii procentului din
contract  realizat  de  ofertant,  al  similtitudinii  obiectului  contractului  etc.  Persoanele  fizice/juridice  straine  vor  prezenta
certificatele/documentele justificative insotite de traducerea in limba romana.
-Inf privind asocierea, acord de asociere In DUAE, completat de ofertant, se vor include si informatiile solicitate cu privire la
asociati.In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile asociatului/asociatilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va
prezenta separat cate un formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii asociati, completat si semnat in mod corespunzator de
catre fiecare dintre acestia. Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit
contractul: autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comuna va fi declarata
câstigatoare.
In DUAE, completat de ofertant, se vor include si informatiile solicitate cu privire la terti sustinatori.In cazul in care ofertantul
utilizeaza capacitatile tertului sustinator/tertilor sustinatori pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta separat cate un
formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii terti sustinatori, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre
acestia.  -  Acord  de  subcontractare  In  DUAE,  completat  de  ofertant,  se  vor  include  si  informatiile  solicitate  cu  privire  la
subcontractanti.In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor, se va prezenta separat cate
un formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare
dintre acestia.
Modalitatea de indeplinire: 
LOT 2 
Se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele de lucrari
similare executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Ofertantii trebuie sa indice la nivelul DUAE informatii
cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, descrierea obiectului contractului, valoarea fara TVA,
beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va prezenta formularul DUAE completat din documentatia de
atribuire.  -Se  va  prezenta  copii  ale  unor  parti  relevante  ale  contractelor  pe  care  le-au  îndeplinit/procese-verbale  de
receptie/certificari de buna executie/certificate constatatoare/orice alte documente edificatoare in sensul dovedirii procentului din
contract realizat de ofertant, al similtitudinii obiectului contractului etc. Documentele justificative privind cerinta experienta similara
se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante , de catre ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor. -
Formularul nr. 2- Acord de asociere - Formular nr. 3 - Acord de subcontractare. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016,
autoritatea contractanta va accepta în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în locul documentelor
solicitate pentru demonstrarea cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Detaliile cu privire
la întocmirea DUAE se regasesc după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Toate
documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic in
functie de calitatea acestuia(asociat/tert/subcontractant), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre
operatorii economici inregistrati in SEAP. Formularele sunt disponibile in sectiunea ”Documentatie de atribuire". Capacitatea tehnica
a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea cerintelor si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente
între ofertant si persoana respectiva. - În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica invocând si sustinerea
acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea
unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele
tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea
din procedura de atribuire, conform prevederilor Legii nr. 98/2016. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente :
angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de
subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte
documente transmise acestuia de catre tert sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura indeplinirea
propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, conf. art. 182 alin. 4 din Legea
nr.98/2016. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei 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.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 4
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
LOT 4
Ofertantii vor face dovada experientei similare, în conformitate cu prevederile art. 179, lit. a, din Legea nr. 98/2016. Ofertanti trebuie
sa faca dovada ca au executat lucrari similare in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor,
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datelor si a beneficiarilor publici sau privati din care sa rezulte ca au fost executate lucrari similare cu obiectul contractului respectiv
în domeniul lucrări peisagistice in valoare cumulata de minim 1.800.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau maxim cinci
contracte. Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul leu/alta valuta comunicat de BNR. In vederea sustinerii experientei
similare ofertantul poate prezenta orice documente considerate relevante pentru certificarea executarii lucrarilor si modul lor de
indeplinire. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP
nr. 2/2017 (art. 13). Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele,
fara a  se limita la:  copii  ale  unor parti  relevante ale  contractelor  pe care le-au îndeplinit/  recomandari/procese-verbale de
receptiei/certificari de buna executie/certificate constatatoare/orice alte documente edificatoare in sensul dovedirii procentului din
contract  realizat  de  ofertant,  al  similtitudinii  obiectului  contractului  etc.  Persoanele  fizice/juridice  straine  vor  prezenta
certificatele/documentele justificative insotite de traducerea in limba romana.
-Inf privind asocierea, acord de asociere In DUAE, completat de ofertant, se vor include si informatiile solicitate cu privire la
asociati.In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile asociatului/asociatilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va
prezenta separat cate un formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii asociati, completat si semnat in mod corespunzator de
catre fiecare dintre acestia. Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit
contractul: autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comuna va fi declarata
câstigatoare.
In DUAE, completat de ofertant, se vor include si informatiile solicitate cu privire la terti sustinatori.In cazul in care ofertantul
utilizeaza capacitatile tertului sustinator/tertilor sustinatori pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta separat cate un
formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii terti sustinatori, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre
acestia.  -  Acord  de  subcontractare  In  DUAE,  completat  de  ofertant,  se  vor  include  si  informatiile  solicitate  cu  privire  la
subcontractanti.In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor, se va prezenta separat cate
un formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare
dintre acestia.
Modalitatea de indeplinire: 
LOT 4
Se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele de lucrari
similare executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Ofertantii trebuie sa indice la nivelul DUAE informatii
cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, descrierea obiectului contractului, valoarea fara TVA,
beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va prezenta formularul DUAE completat din documentatia de
atribuire.  -Se  va  prezenta  copii  ale  unor  parti  relevante  ale  contractelor  pe  care  le-au  îndeplinit/procese-verbale  de
receptie/certificari de buna executie/certificate constatatoare/orice alte documente edificatoare in sensul dovedirii procentului din
contract realizat de ofertant, al similtitudinii obiectului contractului etc. Documentele justificative privind cerinta experienta similara
se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante , de catre ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor. -
Formularul nr. 2- Acord de asociere - Formular nr. 3 - Acord de subcontractare. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016,
autoritatea contractanta va accepta în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în locul documentelor
solicitate pentru demonstrarea cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Detaliile cu privire
la întocmirea DUAE se regasesc după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Toate
documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic in
functie de calitatea acestuia(asociat/tert/subcontractant), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre
operatorii economici inregistrati in SEAP. Formularele sunt disponibile in sectiunea ”Documentatie de atribuire". Capacitatea tehnica
a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea cerintelor si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente
între ofertant si persoana respectiva. - În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica invocând si sustinerea
acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea
unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele
tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea
din procedura de atribuire, conform prevederilor Legii nr. 98/2016. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente :
angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de
subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte
documente transmise acestuia de catre tert sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura indeplinirea
propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, conf. art. 182 alin. 4 din Legea
nr.98/2016. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei 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.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 1
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantii vor face dovada experientei similare, în conformitate cu prevederile art. 179, lit. a, din Legea nr. 98/2016. Ofertanti trebuie
sa faca dovada ca au executat lucrari similare in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor,
datelor si a beneficiarilor publici sau privati din care sa rezulte ca au fost executate lucrari similare cu obiectul contractului respectiv
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în domeniul constructii civile in valoare cumulata de minim 3.000.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau maxim cinci
contracte.
Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul leu/alta valuta comunicat de BNR. In vederea sustinerii experientei similare
ofertantul poate prezenta orice documente considerate relevante pentru certificarea executarii lucrarilor si modul lor de indeplinire.
Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017
(art. 13). Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se
limita la: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/ recomandari/procese-verbale de receptiei/certificari
de buna executie/certificate constatatoare/orice alte documente edificatoare in sensul dovedirii procentului din contract realizat de
ofertant,  al  similtitudinii  obiectului contractului etc.  Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta certificatele/documentele
justificative insotite de traducerea in limba romana.
-Inf privind asocierea, acord de asociere In DUAE, completat de ofertant, se vor include si informatiile solicitate cu privire la
asociati.In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile asociatului/asociatilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va
prezenta separat cate un formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii asociati, completat si semnat in mod corespunzator de
catre fiecare dintre acestia. Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit
contractul: autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comuna va fi declarata
câstigatoare.
In DUAE, completat de ofertant, se vor include si informatiile solicitate cu privire la terti sustinatori.In cazul in care ofertantul
utilizeaza capacitatile tertului sustinator/tertilor sustinatori pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta separat cate un
formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii terti sustinatori, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre
acestia.  -  Acord  de  subcontractare  In  DUAE,  completat  de  ofertant,  se  vor  include  si  informatiile  solicitate  cu  privire  la
subcontractanti.In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor, se va prezenta separat cate
un formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare
dintre acestia.
Modalitatea de indeplinire: 
LOT 1
Se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele de lucrari
similare executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Ofertantii trebuie sa indice la nivelul DUAE informatii
cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, descrierea obiectului contractului, valoarea fara TVA,
beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va prezenta formularul DUAE completat din documentatia de
atribuire.  -Se  va  prezenta  copii  ale  unor  parti  relevante  ale  contractelor  pe  care  le-au  îndeplinit/procese-verbale  de
receptie/certificari de buna executie/certificate constatatoare/orice alte documente edificatoare in sensul dovedirii procentului din
contract realizat de ofertant, al similtitudinii obiectului contractului etc. Documentele justificative privind cerinta experienta similara
se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante , de catre ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor. -
Formularul nr. 2- Acord de asociere - Formular nr. 3 - Acord de subcontractare. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016,
autoritatea contractanta va accepta în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în locul documentelor
solicitate pentru demonstrarea cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Detaliile cu privire
la întocmirea DUAE se regasesc după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Toate
documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic in
functie de calitatea acestuia(asociat/tert/subcontractant), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre
operatorii economici inregistrati in SEAP. Formularele sunt disponibile in sectiunea ”Documentatie de atribuire". Capacitatea tehnica
a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea cerintelor si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente
între ofertant si persoana respectiva. - În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica invocând si sustinerea
acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea
unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele
tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea
din procedura de atribuire, conform prevederilor Legii nr. 98/2016. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente :
angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de
subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte
documente transmise acestuia de catre tert sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura indeplinirea
propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, conf. art. 182 alin. 4 din Legea
nr.98/2016. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei 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.

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

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu
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III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Cuantumul:  LOT 1:  50.000 lei;  LOT 2:  14.823,42 lei; LOT 3:  5.588,92 lei, LOT 4: 27.919,41 lei; LOT 5: 39.539,83 lei . Perioada  de
valabilitate  a garantiei pentru participare va fi de  4 luni de la termenul limita de primire a ofertelor. Calculul echivalentei leu/alta
valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare simplificat in SEAP. Modul de constituire :- virament
bancar (ordin de plata in contul Primariei Mun Adjud, RO91 TREZ 6925 006X XX00 0039 deschis la Trezoreria Mun Adjud. CF
4350491, confirmat de banca sau prin alte modalitati de efectuare a viramentului) - instrument de garantare emis  de o institutie  de
credit  din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere
a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Dovada constituirii garantiei de participare
trebuie depusa  in SEAP pana la data si ora limita de depunere oferte, semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de
traducerea autorizata in limba romana.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Cuantumul garantiei de buna executie: 8% din valoarea fara TVA a contractului  si se constituie:-virament bancar- instrument de
garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt  stat sau de o societate de asigurare, in conditiile legii sau - conf art
40 alin. 3 din HG nr. 395/2016 prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Garantia de buna executie se
constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.  Restituirea garantiei  se face conform
art. 42  din HG  nr. 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
-   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
-   Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-    H.G.  nr.  907/2016  etapele  de  elaborare  și  conținutul-cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: 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

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice
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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
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantul  va elabora propunerea tehnica in conformitate cu cerintele prevazute în documentatia  de atribuire cu privire la
prezentarea  acesteia,  precum  si  eventualele  clarificari  si  completari  care  au  avut  loc  pana  la  data  limita  de  depunere  a
ofertelor.Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda detaliat si complet toate informatiile necesare pentru evaluarea ofertelor în
corelatie cu cerintele/obligatiile cuprinse în caietul de sarcini  aferent lotului  impreună cu anexele acestuia, permitând identificarea
cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice. Prezentarea propunerii  tehnice va tine cont de Documentatia pentru avizarea
lucrărilor de interventii, pusă la dispoziție de autoritatea contractanta.Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii
ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene,
legislatia  nationala,  prin  acorduri  colective  sau  prin  tratatele  si  acordurile  internationale  in  aceste  domenii,  prevazute  in
documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1)(conform Formularului nr. 7 din Anexa ,,Formulare” ).
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor / obligatiilor prevazute în Caietul  de sarcini
aferent lotului si va cuprinde :
-Pentru  servicii:
1.   Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de reglementarile obligatorii in
domeniile mediului,social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala,
prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale precum si ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii
contractului (conform Formularului nr. 7 din Anexa ,,Formulare” ). In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi asumata de catre
totii membri asocierii. Informatii detaliate privind reglementarile care se referă la conditiile de muncă  si protectia muncii, securității
si  sănătății   în muncă se pot obtine de la Inspectia Muncii site-ul:  www.inspectmun.ro/legislatie. Informatii  detaliate privind
reglementarile in domeniile protectiei mediului se pot obtine de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor site-ul: www.mmediu.ro.
2. Formularul Propunerii tehnice  servicii inclus în Documentația de atribuire-modele de formulare, completat în mod corespunzător;
3.  Grafic de prestare a serviciilor, detaliat pe fiecare etapa si activitățile  aferente fiecarei etape.
NOTĂ: 
Pentru  LOT 1, LOT 2, LOT 3  Ofertantul trebuie să aibă următorul personal: 1. arhitect cu drept de semnătură, 2. inginer construcții
civile, industriale și agricole. Experiența profesională a fiecărui specialist necesar realizării obiectivului prezentei proceduri trebuie să
fie concretizată în numărul de proiecte în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activitate cu cele care urmează să le
îndeplinească în viitorul contract. Astfel, pentru fiecare dintre specialiștii necesari (arhitect cu drept de semnătură, inginer construcții
civile,  industriale și  agricole) se va prezenta experiența profesională deținută. Se vor prezenta documente din care să reiasă
calificarea și experiența profesională a specialiștilor indicați (de exemplu: diploma de studiu/ adeverință absolvire/ licență sau
echivalent, CV-uri, contracte de muncă/colaborare, recomandări sau orice alte documente relevante).
Pentru   LOT 4  Ofertantul trebuie să aibă următorul personal: 1. arhitect cu drept de semnătură, 2. inginer peisagist. Experiența
profesională a fiecărui specialist necesar realizării obiectivului prezentei proceduri trebuie să fie concretizată în numărul de proiecte
în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activitate cu cele care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Astfel,
pentru fiecare dintre specialiștii necesari (arhitect cu drept de semnătură, inginer peisagist) se va prezenta experiența profesională
deținută. Se vor prezenta documente din care să reiasă calificarea și experiența profesională a specialiștilor indicați (de exemplu:
diploma de studiu/ adeverință absolvire/ licență sau echivalent, CV-uri, contracte de muncă/colaborare, recomandări sau orice alte
documente relevante).
 
Pentru   LOT 5  Ofertantul trebuie să aibă următorul personal: 1. arhitect cu drept de semnătură, 2. inginer de drumuri. Experiența
profesională a fiecărui specialist necesar realizării obiectivului prezentei proceduri trebuie să fie concretizată în numărul de proiecte
în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activitate cu cele care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Astfel,
pentru fiecare dintre specialiștii necesari (arhitect cu drept de semnătură, inginer de drumuri) se va prezenta experiența profesională
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deținută. Se vor prezenta documente din care să reiasă calificarea și experiența profesională a specialiștilor indicați (de exemplu:
diploma de studiu/ adeverință absolvire/ licență sau echivalent, CV-uri, contracte de muncă/colaborare, recomandări sau orice alte
documente relevante).
 
Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai
de catre operatorii economici inregistrati in SEAP.
-Pentru lucrări:
1. Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa perioada de garantie acordata  lucrarilor; 2. Descrierea succesiva a executiei
lucrarilor ofertate si a tehnologiilor aplicate; 3. Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea acestor lucrari, care trebuie sa
cuprinda cel putin: - lista procedurilor aferente sistemului calitatii (PS) aplicat la lucrarile prevazute in caietul de sarcini aferent
lotului ; - descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte/ categorii de lucrari, care urmeaza sa fie aplicate la
realizarea obiectivului de investitii, prevazute in caietul de  sarcini aferent lotului; - planul de control al calitatii, verificari si incercari
(PCCVI) 4) Graficul de realizare  a lucrarilor ce urmeaza a fi executate. Graficul de realizare a investitiei reprezinta esalonarea fizica a
lucrarilor de investitii. Perioada de garantie pentru lucrarile executate va fi de minim 36 de luni. 5) Prezentarea  modalității  de
asigurare a accesului  la specialistii necesari si obligatorii  în vederea verificării  nivelului de calitate  corespunzător  cerințelor
fundamentale  aplicabile lucrărilor  cuprinse  în obiectul contractului , în conformitate  cu prevederile  Legii nr. 10/1995  si a altor
legi  incidente. Nota: In cazul în care în cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv dali)se regasesc definite specificatii
tehnice care indica o anumita sursa, productie, procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta
de fabricatie acestea se vor interpreta prin adaugarea mentiunii „sau echivalent” .
Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai
de catre operatorii economici inregistrati in SEAP. Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare
pentru elaborarea ofertei,  împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității  Contractante.  Potențialii  ofertanți  care
intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita
amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță intenția de a participa la vizită.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Din punct de vedere al continutului, propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate a ofertei.
Ea va cuprinde toate cheltuielile legate de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie, procurare, manopera,
utilaje, transport. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire
la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie, în concordanță  cu propunerea
tehnică.
Propunerea financiara va cuprinde :
a)Formularul de oferta - Formular nr. 5 si Anexa   care reprezinta elementul principal  al propunerii financiare si cuprinde pretul toal
al activitatilor
b)Centralizatorul de preturi pentru servicii -Formular nr. 6,
c)  Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Formular nr. F1  elaborat conform HG nr. 907/2016
d) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari pe obiecte- Formular nr. F2 elaborat conform HG nr. 907/2016
e) Formularul F4 - Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice
f) Graficul fizic si valoric  ce reprezinta esalonarea fizica si valorica a lucrarilor de investitii.
g) Proiectul  de contract de lucrari - Formular anexat - Clauze contr obligatorii  -va fi  incarcat in SEAP semnat cu semnatura
electronica.  In cazul  in care exista obiectiuni,  ofertantul  va mentiona in scris  obiectiunile intr-un document/adresa atasat/ă
proiectului de contract, iar adresa va fi anexata.  Ofertantul are dreptul de a depune în ofertă amendamente  în legătură cu clauzele
contractuale specifice.  Clauzele se pot negocia dacă  nu se încalcă  legislația în vigoare  si dacă nu lezează interesele  autoritatii
contractante.   Perioada de garantie pentru lucrarile executate va fi de minim 36 de luni.
Propunerea financiara va fi exprimata ferm în lei.Propunerile financiare se vor depune criptate pe SEAP pana la data si ora limita de
depunere a ofertelor.  Propunerea  financiară care depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare  va fi
declarată inacceptabilă.Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat
de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul
informatic si numai de catre operatorii economici inregistrati in SEAP.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Perioada de valabilitate a ofertei – cel putin 4 luni de la termenul limita de primire a ofertelor. O oferta valabila pentru o perioada
mai scurta de timp va fi respinsa. Nu se accepta oferte alternative. Pentru a putea participa la procedura de atribuire, ofertantul
trebuie sa fie inregistrat in Sistemul Electronic de Achizitii publice(SEAP),(www.e-licitatie.ro). Oferta se depune in format electronic
pe adresa www.e-licitatie.ro, potrivit procedurilor stabilite de SEAP. Operatorul economic va transmite dovada
 privind constituirea garantiei de participare, DUAE, declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016,
propunerea tehnica si propunerea financiara in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in
anuntul de participare simplificat.Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
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calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice
disponibile in sistemul informatic si numai de catre operatorii economici inregistrati in SEAP. În cazul documentelor emise de
institutii /organisme abilitate în acest  sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile asociatului/asociatilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta
separat cate un formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii asociati, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare
dintre acestia. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor, se va prezenta separat cate un
formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre
acestia.In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile tertului sustinator/tertilor sustinatori pentru a indeplini criteriile de calificare,
se va prezenta separat cate un formular DUAE pentru fiecare dintre respectivii  terti  sustinatori,  completat si  semnat in mod
corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
 Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : acordul/acordurile  de subcontractare, angajamentul ferm  ale tertului
sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori si/sau a acordului/acordurilor de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora
odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse
in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, asociatului, tertului sustinator cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru
a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
NOTA: La depunerea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile , formularele, prevederile contractuale cuprinse în
prezenta documentatie de atribuire.  Transmiterea unei  oferte care nu contine toate informatiile si  documentele cerute sau
transmiterea acesteia în alta forma de prezentare, pâna la termenul limita specificat de depunere a ofertelor, va putea duce la
respingerea acesteia. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar
DUAE.Documentul care reprezinta garantia de participare, va fi încarcata în SEAP odata cu DUAE, fiind de asemenea semnata cu
semnatura electronica. Ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile.

 

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

 
              Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: 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 participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire,
operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic  si vor transmite solicitarile avand în vedere
termenele de raspuns ale autoritatii contractante . 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.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediul  sectiunilor  corespunzatoare  ale  aplicatiei  electronice  de  achizitii.  Autoritatea  contractantă  informează  fiecare
candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul procedurii, respectiv
atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire
la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem
dinamic de achiziţii ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor
respective.
In cazul in care se vor afla pe primul loc doua oferte cu acelasi punctaj departajarea se va face prin solicitarea de depunere a unor noi
oferte de pret prin intermediul SEAP ca raspuns la o solicitare din partea autoritatii contractante. Ofertantii vor prezenta traducerea
autorizata in limba romana a tuturor documentelor prezentate în alta limba decât limba româna.În cazul în care autoritatea contractanta
solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse,atat solicitarea,cat si
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raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic,semnate cu semnatura electronica extinsa,bazata pe un certificat
calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

 
VI.4 Proceduri de contestare

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

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
conform prevederilor  art. 8 din Legea nr. 101/2016

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Primaria Municipiului Adjud-Compartiment achizitii publice 
Adresa: Strada Stadionului nr. 2; Localitate: Adjud; Cod Postal: 625100; Tara: Romania; Codul NUTS: RO226 Vrancea; Adresa de e-
mail:  achizitii@primariaadjud.ro;  Nr  de  telefon:  +40  237641908;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.adjud.ro; 
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