Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistență
tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru
proiectul de investiții ”Masuri integrate de investitii
pentru revitalizarea si regenerarea orasului Flamânzi din
judetul Botosani”, finanțat prin POR, axa prioritară 13 –
”Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, prioritate
de investiții 9b – ”Promovarea incluziunii sociale,
combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare”,
obiectivul specific 13.1 – ”Imbunatatirea calitatii vieii
populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania”
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
ORASUL FLAMANZI
Cod de identificare fiscala: 3372173; Adresa: Strada: Dumitru Iov, nr. 284; Localitatea: Flamanzi; Cod NUTS: RO212 Botosani; Cod postal:
717155; Tara: Romania; Persoana de contact: DAN REBENCIUC; Telefon: +40 0231552351; Fax: +40 0231552626; E-mail:
www.orasflamanzi@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.primariaflamanzi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.elicitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul de investiții
”Masuri integrate de investitii pentru revitalizarea si regenerarea orasului Flamânzi din judetul Botosani”, finanțat prin POR, axa
prioritară 13 – ”Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, prioritate de investiții 9b – ”Promovarea incluziunii sociale,
combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare”, obiectivul specific 13.1 – ”Imbunatatirea calitatii vieii populatiei in orasele
mici si mijlocii din Romania”
Numar referinta: 16758/ 2020/ 3372173

II.1.2) Cod CPV principal
45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Proiectare si executare

II.1.4) Descrierea succinta
Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul de
investiții: ”Masuri integrate de investitii pentru revitalizarea si regenerarea orasului Flamânzi din judetul Botosani”.
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Prin “proiectare” se înțelege prestarea următoarelor servicii: elaborare proiect tehnic (PAC/DTAC, POE/DTOE, PTH), documentații
necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivelor de investiții, asistență tehnică din partea
proiectantului.

Valoare estimată a contractului de prestare de servicii de proiectare la faza de Proiect Tehnic, asistență tehnică din partea
proiectantului și execuție lucrări pentru realizarea investiție: ”Masuri integrate de investitii pentru revitalizarea si regenerarea
orasului Flamânzi din judetul Botosani”, este de 19.929.063,89 lei fara TVA (valoare eligibilă: 17.897.543,24 lei fără TVA; valoare
neeligibilă: 2.031.520,65 lei fără TVA), formata din insumarea valorilor urmatoarelor linii/sublinii bugetare din devizul general al
proiectului:
PROIECTARE: 655.000 lei fara TVA, din care:
- 3.5.4 Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor: 5.000,00 lei fără TVA (valoare eligibilă);
- 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție: 500.000,00 lei fără TVA(valoare eligibilă);
- 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului, în valoare de 150.000,00 lei fără TVA, din care: - pe perioada de execuție a
lucrărilor: 120.000,00 lei fără TVA(valoare eligibilă), - pentru participarea proiectantului la fazele incluse înprogramul de control al
lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții: 30.000,00 lei fără TVA(valoare eligibilă).
EXECUTIE: 19.274.063,89 lei fara TVA, din care:
- 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 0,00 lei;
- 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 25.315,64 lei fără TVA – valoare eligibilă;
- 1.4 Cheltuieli pentru realocare/protecția utilităților: 0,00 lei;
- Cap. 2 Cheltuieli pentu asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: 277.427,47 lei fără TVA – valoare eligibilă;
- 4.1 Constructii si instalatii: 16.579.995,40 lei fără TVA – valoare eligibilă; 2.010.995,65 lei fără TVA - valoare neeligibilă;
- 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 31.768,01 lei fără TVA – valoare eligibilă;
- 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 328.036,72 lei fără TVA – valoare eligibilă;
- 5.1.1 Lucrari de construcții pentru organizarea șantierului: 20.525,00 lei fără TVA – valoare eligibilă;
- 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului: 0,00 lei fără TVA.

Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor
suplimentare este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de
data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 19929063,89; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
45231300-8 Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (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: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:
Oras Flamanzi, Judetul BotosaniOras Flamanzi, Judetul Botosani

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
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(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Contractul vizează prestarea de servicii de proiectare la faza de Proiect Tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție
lucrări pentru realizarea investitiei ”Masuri integrate de investitii pentru revitalizarea si regenerarea orasului Flamânzi din judetul
Botosani”.
Proiectul propus urmareste creşterea accesibilităţii populaţiei orasului Flamanzi la un cadru educaţional modern prin înfiinţarea unei
creşe şi a unei grădiniţe şi reabilitarea a 3 şcoli gimnaziale, la dezvoltarea infrastructurii sociale prin înfiinţarea unei cantine sociale,
precum şi la îmbunătăţirea calităţii şi aspectului infrastructurii publice urbane prin modernizarea de drumuri de interes local,
realizarea de lucrări de extindere reţea de aducţiune apă potabilă şi reţea de canalizare de ape reziduale în oraşul Flămânzi.
Obiectivele specific ale proiectului sunt:
- O.S. 1: Modernizarea şi dezvoltarea capacităţii infrastructurii corpurilor C1 şi C4 aferente Şcolii Gimnaziale “Ion Bojoi” în vederea
asigurării condiţiilor optime de funcţionare şi sporirii calitaţii procesului educational;
-O.S. 2: Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional obligatoriu, prin reabilitarea şi extinderea corpurilor C1 şi C2 aferente Şcolii
Gimnaziale “Ion Sturdza” din or. Flămânzi, creându-se, astfel, un mediu optim pentru desfaşurarea activităţilor didactice;
- O.S. 3: Dezvoltarea şi modernizarea funcţionalului aferent Corpului C1 din cadrul Şcolii Gimnaziale “Constantin Comicescu” din
oraşul Flămânzi în vederea asigurării unor condiţii adecvate de studiu;
- O.S. 4: Dezvoltarea infrastructurii educaţionale de nivel antepreşcolar şi preşcolar din oraşul Flămânzi, prin construirea unei clădiri
cu funcţionalitate de creşă şi grădiniţă;
- O.S. 5: Creşterea incluziunii sociale a persoanelor în risc de sărăcie în vederea reînserţiei acestora în societate prin înfiinţarea unei
cantine sociale în oraşul Flămânzi;
-O.S. 6: Îmbunătăţirea calităţii şi aspectului spaţiilor publice urbane în oraşul Flămânzi prin modernizarea de drumuri publice şi
trotuare precum şi extinderea reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice;
-O.S. 7: Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi locomotorii în clădirile şi spaţiile publice urbane modernizate/extinse prin
proiect prin adaptarea infrastructurii la nevoile speciale ale acestora
Valoarea estimată fără TVA: 19.929.063,89 lei

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 75%
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.
Denumire factor evaluare: Componenta tehnica 1 – Capacitatea profesionala a sefului de proiect constructii civile
Descriere: Componenta tehnica 1 – Capacitatea profesionala a sefului de proiect construcții civile (inginer proiectant specializarea
construcții civile industriale si agricole/ specializarea arhitectură/specializarea instalații pentru construcții sau echivalentul acestora),
evaluata prin:
experienta specifica a sefului de proiect construcții civile (inginer proiectant specializarea construcții civile industriale si agricole/
specializarea arhitectură/specializarea instalații pentru construcții sau echivalentul acestora) - exprimata in numar de proiecte
similare in domeniul proiectării pentru construire/reabilitare/ modernizare/ extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de
importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată sau echivalente din punct de vedere al complexitatii
și/sau utilității), la care a participat expertul desemnat în calitate de șef de proiect;
calificarea expertului desemnat: absolvent de studii superioare tehnice, specializarea construcți
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
Punctarea experienței specifice a sefului de proiect desemnat:
- pentru participarea sefului de proiect construcții civile la realizarea unui numar de la 2 la 4 proiecte in domeniul proiectarii pentru
construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr.
766/1997 modificată și completată sau echivalente din punct de vedere al complexitatii și/sau utilității) se acorda 5 puncte;
- pentru participarea sefului de proiect construcții civile la realizarea unui numar de la 5 la 8 proiecte in domeniul proiectarii pentru
construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr.
766/1997 modificată și completată sau echivalente din punct de vedere al complexitatii și/sau utilității) se acorda 7 puncte;
- pentru participarea sefului de proiect constructii civile la realizarea unui număr mai mare de 8 proiecte in domeniul proiectarii
pentru construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor
H.G. nr. 766/1997 modificată și completată sau echivalente din punct de vedere al complexitatii și/sau utilității) se acorda 10 puncte.
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Denumire factor evaluare: Componenta tehnica 2 – Capacitatea profesionala a arhitectului
Descriere: Componenta tehnica 2 – Capacitatea profesionala a arhitectului, evaluata prin:
experienta specifica a arhitectului - exprimata in numar de proiecte similare - in domeniul proiectarii pentru construire/ reabilitare/
modernizare/ extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și
completată sau similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilității), la care a participat expertul desemnat în calitate de
arhitect;
calificarea expertului desemnat: absolvent de studii superioare tehnice - arhitectură (studii absolvite cu diplomă de
licență/diplomă de absolvire sau echivalent).
Pondere: 3%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
Punctarea experienței specifice a arhitectului:
- pentru participarea arhitectului la realizarea unui numar de la 2 la 4 proiecte in domeniul proiectarii pentru construire/ reabilitare
/modernizare/ extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată
și completată sau echivalente din punct de vedere al complexitatii si/sau utilității) se acorda 1 punct;
- pentru participarea arhitectului la realizarea unui numar de la 5 la 8 proiecte in domeniul proiectarii pentru construire/ reabilitare/
modernizare/ extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și
completată sau echivalente din punct de vedere al complexitatii si/sau utilității) se acorda 2 puncte;
- pentru participarea arhitectului la realizarea unui numar mai mare de 8 proiecte in domeniul proiectarii pentru
construire/reabilitare/modernizare/extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr.
766/1997 modificată și completată sau echivalente din punct de vedere al complexitatii si/sau utilității) se acorda 3 puncte.
Denumire factor evaluare: Componenta tehnica 3 – Capacitatea profesionala a inginerului proiectant structură/rezistență
Descriere: Componenta tehnica 3 – Capacitatea profesionala a inginerului proiectant structură/rezistență, evaluata prin:
experienta specifică a inginerului proiectant structură/rezistență, exprimată in numar de proiecte similare - in domeniul proiectarii
pentru construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor
H.G. nr. 766/1997 modificată și completată sau echivalente din punct de vedere al complexitatii si/sau utilității), la care a participat
expertul desemnat în calitate de inginer proiectant structură/rezistență;
calificarea expertului desemnat: absolvent de studii superioare tehnice, specializarea constructii civile, industriale si agricole sau
echivalentul acesteia (studii absolvite cu diplomă de licență/diplomă de absolvire sau echivalent).
Pondere: 3%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
Punctarea experienței specifice a inginerului proiectant structură/rezistență desemnat:
- pentru participarea inginerului proiectant structură/rezistență la realizarea unui numar de la 2 la 4 proiecte in domeniul proiectarii
pentru construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor
H.G. nr. 766/1997 modificată și completată sau echivalente din punct de vedere al complexitatii si/sau utilității) se acorda 1 punct;
- pentru participarea inginerului proiectant structură/rezistență la realizarea unui numar de la 5 la 8 proiecte in domeniul proiectarii
pentru construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor
H.G. nr. 766/1997 modificată și completată sau echivalente din punct de vedere al complexitatii si/sau utilității) se acorda 2 puncte;
- pentru participarea inginerului proiectant structură/rezistență la realizarea unui numar mai mare de 8 proiecte in domeniul
proiectarii pentru construire/ reabilitare/ modernizare /extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform
prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată sau echivalente din punct de vedere al complexitatii si/sau utilității) se
acorda 3 puncte.
Denumire factor evaluare: Componenta tehnica 4 – Capacitatea profesionala a Sefului de proiect infrastructură rutieră
Descriere: Componenta tehnica 4 – Capacitatea profesionala a Sefului de proiect infrastructură rutieră evaluata prin:
experienta specifica a șefului de proiect infrastructură rutieră (inginer proiectant C.F.D.P) exprimata in numar de proiecte pentru
construire și/sau modernizare și/sau reabilitare drumuri sau infrastructura similara din punct de vedere al complexitatii si/sau
utilitatii contractului ce urmeaza a fi atribuit la care a participat expertul desemnat în calitate de șef de proiect;
calificarea expertului desemnat: absolventi de studii superioare tehnice C.F.D.P. (studii absolvite cu diploma de licenta/diploma de
absolvire sau echivalent).
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
Punctarea experienței specifice a șefului de proiect infrastructură rutieră desemnat:
- pentru participarea șefului de proiect infrastructură rutieră desemnat la realizarea unui numar de la 2 la 4 proiecte pentru
construire și/sau modernizare și/sau reabilitare drumuri sau infrastructura similara din punct de vedere al complexitatii si/sau
utilitatii contractului ce urmeaza a fi atribuit se acorda 2 puncte;
- pentru participarea șefului de proiect infrastructură rutieră desemnat la realizarea unui numar de la 5 la 8 proiecte pentru
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construire și/sau modernizare și/sau reabilitare drumuri sau infrastructura similara din punct de vedere al complexitatii si/sau
utilitatii contractului ce urmeaza a fi atribuit se acorda 4 puncte;
- pentru participarea șefului de proiect infrastructură rutieră desemnat la realizarea unui numar mai mare de 8 proiecte pentru
construire și/sau modernizare și/sau reabilitare drumuri sau infrastructura similara din punct de vedere al complexitatii si/sau
utilitatii contractului ce urmeaza a fi atribuit se acorda 5 puncte.
Denumire factor evaluare: Componenta tehnica 5 – Capacitatea profesionala a inginerului proiectant instalatii tehnico-edilitare
Descriere: Componenta tehnica 5 – Capacitatea profesionala a inginerului proiectant instalatii tehnico-edilitare evaluata prin:
experienta specifica a inginerului proiectant instalatii tehnico-edilitare (exprimata in numar de proiecte pentru construire/
reabilitare/ modernizare/extindere rețele de apă/ canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/lucrări de rețele tehnice
edilitare supraterane/subterane la care a participat expertul desemnat, ca inginer proiectant instalatii tehnico-edilitare;
calificarea expertului desemnat: absolvent de studii superioare specializarea instalatii pentru constructii/ hidrotehnica/
imbunatatiri funciare/ inginerie sanitara si protectia mediului sau echivalentul acestora (studii absolvite cu diploma de
licenta/diploma de absolvire sau echivalent).
Pondere: 4%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
Punctarea experienței specifice a inginerului proiectant instalatii tehnico-edilitare desemnat:
- pentru participarea inginerulului proiectant instalatii tehnico-edilitare desemnat la realizarea unui numar de la 2 la 4 proiecte
pentru construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere rețele de apă/ canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/lucrări
de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane se acorda 2 puncte;
- pentru participarea inginerulului proiectant instalatii tehnico-edilitare desemnat la realizarea unui numar de la 5 la 8 proiecte
pentru construire/reabilitare/ modernizare/ extindere rețele de apă/ canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/lucrări
de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane se acorda 3 puncte;
- pentru participarea inginerulului proiectant instalatii tehnico-edilitare desemnat la realizarea unui numar mai mare de 8 proiecte
pentru construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/lucrări
de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane se acorda 4 puncte.

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 Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
CERINTA:
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.
98/2016 modificată și completată:

Modalitatea de indeplinire:
1) Ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere Ofertantul completează și prezintă împreună cu Oferta DUAE pentru
fiecare operator economic participant la procedură.
2) După aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantul a cărui ofertă a fost clasată pe primul loc, la solicitarea autorității contractante
demonstrează inexistența situațiilor de excludere prin prezentarea de documente justificative, constand in:
certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
cazierul judiciar al operatorului economic și 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, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice modificată și completată;
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alte documente edificatoare, după caz.
Din certificatul de atestare fiscala trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau
valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu
modificarile si completarile ulterioare.
Nota 1: In conformitate cu art. 168 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si
relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice
document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi
certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
Nota 2: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor
de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta
o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria
raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii
profesionale care are competente in acest sens.
În scopul prevenirii, identificării și remedierii în mod eficient a conflictelor de interese care pot apărea pe durata derulării procedurii
de atribuire, pentru a evita orice denaturare a competiției și pentru a asigura tratament egal tuturor Operatorilor Economici, se fac
cunoscute:
1) numele persoanelor cu rol de decizie la nivelul Autorității Contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii
de atribuire: Guraliuc Ioan – Presedinte comisia de evaluare; Rebenciuc Dan – membru; Gafita Dumitru-Florinel – membru;
Atodiresei Aurelia – membru; Ivaniciuc Constantin – membru; Brinza Petru – membru de rezerva; Apostol Diana – membru de
rezerva
2) numele persoanelor implicate în procedură din partea furnizorului de servicii de consultanta in achizitii publice privind
organizarea si derularea prezentei proceduri: Expert cooptat/ reprezentantul societatii SC REGIONAL ERM CONSULTING SRL- Vatavu
Eugenia.
Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii vor completa Formular Declarație privind conflictul de interese (formular 10).
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabilă.
Atentie! Toate documentele/ofertele depuse in sistemul SICAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, conform art. 123, alin 3 din HG nr. 395/2016 modificată și
completată.
1) Ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de
inregistrare, iar in domeniul de activitate al acestora sa se regaseasca corespondentul CAEN aferent obiectului contractului/părții din
contract de care este responsabil, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic, conform art.
173 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 modificată și completată.

Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei:
Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime se va completa DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Necompletarea DUAE odata cu depunerea ofertei (inclusiv
pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) referitoare la capacitatea
de exercitare a activității profesionale și pe care Operatorul Economic le poate propune Autorității Contractante includ, fără a se
limita la:
I. Certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comerțului sau documente echivalente eliberate de autorități
competente din țara în care Operatorul Economic este stabilit / Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza
caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte că Operatorul Economic este legal constituit în țara sa de origine și că nu se
află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii; desfășoară în mod licit pe piață activitatea sa profesională, respectiv:
- există corespondență între obiectul principal al Contractului și activitatea economică înscrisă în documentul de constituire al
Operatorului Economic sub formă de cod NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană sau
echivalent) pentru Operatorul/Operatorii Economici ofertanți;
- există corespondență între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în procedură și activitatea economică înscrisă în
documentul de constituire al acestuia sub formă de cod NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea
Europeană sau echivalent) pentru Subcontractant și/sau Terț Susținător. Corespondența se determină prin raportarea cel puțin la
secțiunea din economia națională, determinată pe principiul omogenității la nivel de Clasificare a activităților din economia
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naționala, cu luarea în considerare a naturii serviciilor prestate/lucrarilor executate.
Note:
1. Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii, sa aiba dreptul de a desfasura
activitatea aferenta obiectului contractului, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente;
2. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana
juridica/fizica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata in limba romana)
precum si dupa caz documente echivalente care sa dovedeasca atestarea si autorizarea in domeniile solicitate in conformitate cu
prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. În cazul în care, din orice motive, documentele justificative solicitate nu
sunt în limba procedurii specificată în Secțiunea IV.2.4) a Fișei de Date a Achiziției, operatorii economici trebuie să prezinte, ca
urmare a solicitării exprese a Autorității Contractante, versiunea tradusă a respectivelor documente în limba procedurii așa cum este
aceasta specificată în Secțiunea IV.2.4 a Fișei de Date a Achiziției;
3. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei si trebuie să fie
autorizat să desfăşoare partea sa din contract. În aplicarea art. 197 din Legea 98/2016, atunci când, la completarea DUAE, Operatorul
Economic precizează că documentele justificative pentru afirmațiile și informațiile incluse în declarația pe proprie răspundere (sub
forma DUAE) sunt disponibile în format electronic și indică URL-ul și codul de acces la informații, acesta nu trebuie să mai transmită,
la solicitarea expresă a Autorității Contractante, documentele suport, ci doar să confirme Autorității Contractante că informațiile sunt
disponibile pentru a fi accesate și transferate de la adresa URL menționată de operator și incluse în arhiva electronică constituită la
nivel de Autoritate Contractantă.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SICAP,
semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

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

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Experienta similară – executie lucrari
Ofertantul trebuie sa dovedeasca că a executat în mod corespunzător lucrări similare în ultimii 5 ani, raportați la data-limită de
depunere a ofertelor, în valoare cumulată de cel puțin 19.274.063,89 lei, fără TVA în cadrul a maximum 3 contracte al căror obiect a
constat in: executie atat de lucrări de construire /reabilitare /modernizare/ extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de
importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată sau, in cazul ofertantilor straini, de complexitate
echivalenta) cat si de lucrari de construire/ reabilitare/ modernizare infrastructura rutiera (lucrari de constructie/ modernizare/
reabilitare/reparatii/etc. infrastructura de transport rutier avand cel putin categoria drumurilor de interes local) si lucrari de
construire/ reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/lucrări de rețele
tehnice edilitare supraterane/subterane.
Note:
a) prin lucrări similare se înțelege executie atat de lucrări de construire /reabilitare /modernizare/ extindere clădiri (cuprinse cel
puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată sau, in cazul ofertantilor straini,
de complexitate echivalenta) cat si de lucrari de construire/ reabilitare/ modernizare infrastructura rutiera (lucrari de constructie/
modernizare/ reabilitare/reparatii/etc. infrastructura de transport rutier avand cel putin categoria drumurilor de interes local) si
lucrari de construire/reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/lucrări
de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane.
b) „lucrări executate în mod corespunzător” înseamnă lucrări similare recepționate de beneficiarul acestora, în limitele
acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul lucrărilor;
c) perioada de referință - respectiv ultimii 5 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în
anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare
existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei.
d) pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, data la care se va calcula echivalenta leu/alta valuta
conform cursului B.N.R. din data publicarii anuntului de participare. - Se va completa DUAE de către operatorii economici
participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor
cuprinde informațiile solicitate.
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La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi:
- numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență similară;
- tipul/categoriile de servicii/lucrări prestate/executate;
- calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant);
- ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil;
- data si numarul documentului de receptie;
- valoarea lucrarilor similare exprimata in lei fara TVA;
- data de incepere si data de incheiere a contractului;
- denumirea completa a beneficiarului lucrarii.
Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei si a celor declarate in DUAE vor fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

Executie lucrari:
- procesul-verbal de recepție finală/procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/proces verbal de recepție pe obiect,
întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în
conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă urmatoarele
informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului)
și locul execuției lucrarilor.
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 completa cate un formular DUAE separat pentru
fiecare dintre respectivii asociati, completat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu oferta, se va depune
scanat in SICAP, semnat cu semnatura electronica extinsa, si acordul de asociere (Formular nr. 3).
Persoanele juridice/fizice straine vor atasa copii după documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei, insotite de
traducerea autorizata.
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Experienta similara – servicii de proiectare
Ofertantul trebuie sa dovedeasca că a prestat in mod corespunzător servicii similare în ultimii 3 ani, raportati la data-limită de
depunere a ofertelor, în valoare cumulată de cel puțin 655.000 lei, fara TVA, în cadrul a maxim 3 contracte al căror obiect a constat
in: elaborare de documentații tehnice atat pentru construire/ reabilitare/ modernizare/extindere clădiri (cuprinse cel puțin în
categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată (sau, in cazul ofertantilor straini, de
complexitate echivalenta) cat si pentru construire/ reabilitare/ modernizare infrastructura rutiera (lucrari de constructie/
modernizare/ reabilitare/reparatii/etc. infrastructura de transport rutier avand cel putin categoria drumurilor de interes local) si
pentru construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/lucrări
de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane.
Note:
a) prin servicii similare se înțeleg servicii de proiectare constând în elaborarea de documentații tehnice atat pentru construire/
reabilitare/ modernizare/extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997
modificată și completată (sau, in cazul ofertantilor straini, de complexitate echivalenta) cat si pentru construire/ reabilitare/
modernizare infrastructura rutiera (lucrari de constructie/ modernizare/ reabilitare/reparatii/etc. infrastructura de transport rutier
avand cel putin categoria drumurilor de interes local) si pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare
și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane.
b) „prestarea în mod corespunzător de servicii” înseamnă servicii similare/ documentatii tehnice recepționate de beneficiarul
acestora, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul serviciilor;
c) perioada de referință - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în
anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a ofertei, fără a lua în considerare
existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei.
d) pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, data la care se va calcula echivalenta leu/alta valuta
conform cursului B.N.R. din data publicarii anuntului de participare. - Se va completa DUAE de către operatorii economici
participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor
cuprinde informațiile solicitate.
La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi:
- numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență similară;
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tipul/categoriile de servicii/lucrări prestate/executate;
calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant);
ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil;
data si numarul documentului de receptie;
valoarea lucrarilor similare exprimata in lei fara TVA;
data de incepere si data de incheiere a contractului;
denumirea completa a beneficiarului lucrarii.

Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei si a celor declarate in DUAE vor fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
Servicii de proiectare:
- documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare: copii dupa parti relevante din Contracte/
Procese verbale/Certificate constatatoare sau orice alte documente, din care sa reiasa receptia serviciilor prestate precum si toate
elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii acestei cerinte.
3.) Proportia de subcontractare
Cerința nr. 2 - Subcontractare:
Se vor preciza partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale
subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.
DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea
anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr. 5). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor
completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt
menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 modificată și completată precum și cele care prezintă relevanță din
perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci
acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.
Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind
capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea
unui alt subcontractant.

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

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

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

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 03.08.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 03.12.2020
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Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.08.2020; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare
Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SICAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii
fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).
Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SICAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la
acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 modificată și completată și vor transmite
solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016 modificată și
completată precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016 modificată și completată. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor:
comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SICAP
(Secțiunea “Întrebari”).
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin
intermediul SICAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de proiectare si executie.
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.
Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, respectiv
atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui
contractul, 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 constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va departaja oferta câștigătoare
după punctajul cel mai mare obținut la criteriul – Prețul ofertei. În situația în care și după această departajare, există egalitate ofertele se
vor departaja după, punctajul maxim obținut la urmatoarele criterii, asa cum sunt numerotate de la 1 la 8.
Durata de realizare a proiectului tehnic de execuţie, a documentatiilor pentru obtinerea acordurilor şi avizelor şi a documentaţiilor
necesare obţinerii autorizaţiei de construire (PAC/DTAC şi POE/DTAOE) este de maxim 120 de zile, durata formata din:
- maxim 70 zile pentru predarea documentaţiilor tehnice pentru obţinerea avizelor, acordurilor finale solicitate la nivelul certificatului de
urbanism, de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor de catre achizitor;
- maxim 20 zile pentru predarea documentaţiilor tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire (PAC/DTAC şi POE/DTAOE) de la data
primirii de catre prestator a ultimului aviz/acord necesar emiterii autorizației de construire;
- maxim 30 zile pentru predarea Proiectului tehnic de execuţie de la data primirii de catre prestator a Autorizaţiei de construire pentru
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lucrarile de constructii.
Asistenta tehnica din partea proiectantului se va sigura asigura pe toata perioada de executie a lucrarilor de construire, până la terminarea
acestora, indiferent de durata, respectiv până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii
101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din legea 101/2016

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

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.07.2020
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