
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
Primaria Negru Voda 
Cod de identificare fiscala: 6398763; Adresa: Strada: str. Sos. Mangaliei, nr. 13; Localitate: Negru Voda; Cod Postal: 905800; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO223 Constanta; Adresa de e-mail: primarianegruvoda@yahoo.com; Nr de telefon: +40 241780195; Fax: +40 241780948;
Persoana de contact: PETRE URZICEANU; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) https://primaria-
negruvoda.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 11
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:
Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții Cantități suplimentare de lucrări pentru obiectivul „Construire scoală
clasele 0-4 și sală de sport în sat Darabani, UAT Negru Vodă, jud. Constanța”- cod SMIS 124333
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 6398763_2022_PAAPD1373024

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
45214200-2 Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Lucrari
Executare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Obiectul viitorului contract de achiziție publică îl reprezintă Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții
Cantități suplimentare de lucrări pentru obiectivul „Construire scoală clasele 0-4 și sală de sport în sat Darabani, UAT Negru Vodă,
jud. Constanța”- cod SMIS 124333.
In aplicarea dispozitiilor art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 103 alin. (2)
din HG 395/2016, autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene cu privire la solicitarile de clarificari: a) termenul limita de
primire a solicitarilor de clarificari: 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor b) termenul in care autoritatea contractanta
va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari: în a 6 -a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
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II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 1220865,66 ; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 12200 RON

 
Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 12200 RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
 

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Sat Darabani, Oras Negru Voda, judet Constanta

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul viitorului contract de achiziție publică îl reprezintă Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții Cantități
suplimentare de lucrări pentru obiectivul „Construire scoală clasele 0-4 și sală de sport în sat Darabani, UAT Negru Vodă, jud.
Constanța”- cod SMIS 124333.
Descrierea detaliată a lucrărilor ce vor face obiectul contractului de achiziție publică se regăsește în documentația tehnică, publicată
odată cu prezentul anunț de participare.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 9; 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: „Construire scoală clasele 0-4 și sală de sport în sat Darabani, UAT Negru Vodă, jud. Constanța”- cod SMIS
124333
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR

II.2.14 Informatii suplimentare
AXA PRIORITARĂ 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;
PRIORITATEA DE INVESTIȚII  10.1  Investițiile  în  educație  și  formare,  inclusiv  în  formare profesională,  pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare;
OBIECTIV SPECIFIC 10.1. Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământ obligatoriu, în special pentru
copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu;
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 :Contractul va fi ajustat după următoarea metodă:
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Formula de ajustare a pretului materialelor, indicata in Ordonanța Guvernului României nr. 64/2022 :
Vapl = Vm x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x ICCmr / ICCmlr] + (Vpl – Vm) + (1 - %cpm) x {(Vpl – Vm) x [(%av + %p) + (1 - %av - %p)
x ICCr / ICCplr] - (Vpl – Vm)}
 
Vapl — valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
Vpl — valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
Vm — valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de
plată;
ICCmr — indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul
Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”;
ICCmlr — indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de
referință;
ICCr — indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15,
aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”;
ICCplr — indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabil în luna de referință,
pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii „n”, potrivit anexei nr. 4;
%av — procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;
%p — procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera
3% din valoarea situației de plată;
%cpm — coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național
de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție;
luna „n” — luna depunerii solicitării de plată.
Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru.

 

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, membrii asocierii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165,
167 din Legea nr.98/2016
Odata cu oferta operatorii economici participanti la procedura au obligatia sa completeze si sa depuna:
a)   DUAE completat de catre ofertant si separat DUAE completat de catre asociati/terti sustinatori/subcontractanti – daca este cazul.
b)   Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 164. 165, 167 din Legea 98/2016 pentru ofertant, asociat, subcontractant si
tert sustinator. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat,
subcontractant, tert sustinator) – Formularul 7
c)   Declaratia privind conflictul de interese conform art.60 din Legea 98/2016 pentru ofertant, asociat, subcontractant si tert
sustinator.  Declaratia  se  va  prezenta  odata  cu DUAE de catre  toti  participantii  la  procedura  de atribuire  (ofertant,  asociat,
subcontractant, tert sustinator) - Formularul 6
d)   Angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (daca este
cazul) – Formularul 4
e)   Acordul de subcontractare (daca este cazul) – Formularul 5
f)   Acordul de asociere (daca este cazul)  - Formularul 3
      Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt: Petre Urziceanu- primar, Casuneanu Marian – Viceprimar, Marin Nicoleta – Sef Serviciu economic, Bujor
Cosmin – secretar, Carauleanu Eugen – consilier local, Corbu Elena – consilier local, Ganescu Daniela– consilier local, Stoienciu
Alexandru – consilier local, Mihai Lenuta – consilier local, Mucenic Simona – consilier local, Nicolin Ion – consilier local, Nita Mihai
Cosmin – consilier local, Penea Adrian – consilier local, Petcu Iane – consilier local, Stefan Petre – consilier local, Raducanu Elena –
consilier local, Spiridon Eduard Vasile – consilier local, Ganescu Nicoleta Daniela – consilier local.
-  comisia  de  evaluare:  :  Marinela  Medeleanu,  Daniela  Zamfirache,  Jianu  Mariana  Eugenia,  Necula  Cristian,  Maria  Luminita
Ursu,Membrii de rezerva: Sencu Ana, Sfredel Loredana Constanta.
Documentele justificative care fac dovada indeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante
numai de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Se vor prezenta pentru persoane juridice/fizice romane:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii.  Se accepta si documente in forma electronica, emise
prin  intermediul  SPV/online,  avand  incorporata,  atasata  sau  logic  asociata  semnatura  electronica  extinsa.  Pentru  sediile
secundare/punctele de lucru, se depune o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor,
taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.
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• 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 in 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.
Se solicita pentru persoane juridice/fizice straine:
- 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, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit
documente de natura celor solicitate, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Documentele eliberate de instituţii/organisme oficiale abilitate sau de către terţi trebuie să fie datate, semnate si, după caz, parafate
conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta scanate in format lizibil.

 
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 rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire - Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de asociat/subcontractant/tert sustinator;
 
La solicitarea autoritatii  contractante se vor prezenta ca documente justificative,  de catre ofertantul  clasat pe primul loc in
clasamentul intermediar intocmit după aplicarea criteriului de atribuire, urmatoarele:
a)Persoanele juridice romane
 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul operatorului economic, sau
echivalent. Din certificatul constatator/extrasul de registru sau echivalent, prezentat trebuie sa rezulte:
a) obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC;
b) starea operatorului economic;
c) persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii.  Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie
reale/actuale la data prezentarii.
Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de
catre ONRC in forma electronica,  prin intermediul  serviciului  online InfoCert,  avand incorporata,  atasata sau logic  asociata
semnatura electronica extinsa.
b) Persoanele juridice straine
1)  Operatorul  economic  va  prezenta  documente  edificatoare,  traduse  in  limba  romana  de  catre  un  traducator  autorizat,
reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau documente emise in tara
de rezidenta, in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale
din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de
activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.
Nota - In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform
art.196 din Legea nr.98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Documentele eliberate de instituţii/organisme oficiale abilitate sau de către terţi trebuie să fie datate, semnate si, după caz, parafate
conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta scanate in format lizibil.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Cerință
Ofertantul trebuie să facă dovada că, în ultimii 5 ani calculați până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor a executat
lucrări similare și/sau lucrări de aceeași natură și complexitate și/sau superioare din punct de vedere al complexității, în valoare
cumulată de cel putin 1.220.000,00 lei fără TVA, la nivelul a maxim 3 contracte. Vor fi indicate valori, date si beneficiari publici sau
privati. Ultimii 5 ani vor fi calculati prin raportare la data - limita de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea contractantă în
anunţul de participare simplificat. În cazul în care autoritatea contractanta va decala termenul-limită stabilit pentru depunerea
ofertelor, publicându-se în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării,
urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada executarii lucrărilor similare în intervalul
de timp nou rezultat.
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Prin lucrări similare se înțelege: lucrări de construire/reabilitare/modernizare/extindere clădiri cuprinse în categoria de importanță C
sau categorii superioare acesteia, în conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997.
 
Execuția lucrărilor se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul
beneficiar. În situația în care ofertantul derulează un astfel de contract fără să îl finalizeze până la momentul depunerii ofertelor,
acesta poate invoca pentru dovedirea experienței similare partea din contract executată până la momentul solicitării, cu condiția ca
lucrările să fie recepționate. Dovada executării lucrărilor se va face prin prezentare de procese verbale sau alte documente similare.
În cazul asocierilor condiția se va considera a fi îndeplinită în mod cumulativ. Ofertantul (în cazul unei asocieri, fiecare membru al
asocierii în măsura în care experiența sa este relevantă pentru contract) va trebui să prezinte certificări de executie a lucrărilor
(recomandări,  procese-verbale de recepție sau orice documente relevante),  din care să rezulte valori,  perioade de executie,
beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. În cazul în care operatorul economic
invocă susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de mai sus, odată cu Angajamentul de susținere,
ofertantul/candidatul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să
rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere,
documente care se vor constitui  anexe la respectivul angajament (art.  182 din Legea nr.  98/2016 privind achizițiile publice).
Nedepunerea acestora odată cu completarea în SEAP a formularului DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru
eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului,  cât și  ale
subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzatoare a procedurii de
atribuire.  Operatorii  economici nerezidenți (străini)  vor prezenta documentele respective/echivalente, însotite de traducerea
autorizata a acestora în limba româna.
Modalitatea de indeplinire: 
1.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: nr. și data contractului invocat drept experiență similară, data de început și
data de finalizare, obiectul contractului, valoarea în lei , fără TVA(suma exprimată în cifre va fi însoțită de mențiunea „lei fără TVA”,
beneficiarul, data și nr. documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.
Dacă în cadrul contractului / contractelor invocate drept experiență similară s-au executat mai multe tipuri de lucrări, dacă acestea
au inclus și servicii / furnizare sau au fost derulate în asociere / ca subcontractant, la nivel de DUAE se vor preciza exclusiv lucrările
similare, conform cerinței, executate efectiv de ofertant și valoare acestora, fără tva.
 
2.La solicitarea autorităţii contractante, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor, trebuie să prezinte următoarele documentele justificative:
- procesul – verbal de recepţie finală / procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor / proces-verbal pe obiect, întocmite în
condiţiile actelor normative care reglementează recepţia lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate
cu normele legale în domeniu şi că au fost duse la bun sfârşit şi/sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii:
beneficiarul, cantitatea (indicatorii tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) şi locul
execuţiei lucrărilor.
În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte.
Se solicită tuturor ofertanţilor, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte şi Acordul de asociere (Formular 2 din Sectiunea Formulare),
urmând ca documentele justificative să fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul
loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Notă:
- Pentru contractele exprimate în alte monede decât lei se va folosi pentru conversie cursul mediu de schimb leu/altă valuta
comunicat de către BNR pentru anul în care lucrările similare au fost executate/  recepţionate.
- Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezentat în limba de origine şi în traducere autorizată.
- Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experinţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a
ofertelor stabilită iniţial în Anunţul de participare simplificat.
- In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta-institutie publica a fost subcontractat,
beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul economic care,
avand calitatea de executant in contractul de achizitie publica a subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, documentele
reprezentand certificari de buna executie vor fi emise sau contrasemnate de beneficiarul lucrarilor.
Nu vor fi acceptate documente emise / contrasemnate doar de către operatorul economic ce are calitatea de executant in raport cu
autoritatea contractanta.
- Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractului
/contractelor prezentat / prezentate drept experienţă similar
3.În cazul în care mai mulţi  operatori  economici participă în comun la procedura de atribuire,  îndeplinirea criteriilor privind
capacitatea tehnică şi profesională, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, conf. prev.
art.185 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
4.Op. economic are dreptul, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor privind capacitatea
tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între op. economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi, conform
prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională
invocand susținerea acordată de terț/terți (art.182-184 din Legea nr. 98/2016) atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de
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care beneficiază, prin prezentarea unui Angajament de susținere și Documentele justificative din care să rezulte modul efectiv prin
care terțul/terții susținători va /   vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere a ofertantului respectiv conform art.182
alin. (4) din Legea nr. 98/2016, și nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conf. prev. art.
164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Proportia de subcontractare
În conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se solicită ofertanților să
precizeze în ofertă:
a) partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze; și
b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a
solicitării de participare. În conformitate cu prevederile art. 218 (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,
subcontractanții au dreptul de a opta pentru a fi plătiți în mod direct de către autoritatea contractantă. Opțiunea se va manifesta la
semnarea contractului. Conform prevederilor art. 170 din Legea 98/2016, niciun subcontractant nu trebuie să se afle în situația care
determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165, art.167 din Legea 98/2016. De asemenea,
subcontractanții au obligația depunerii declarației cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Pentru
persoane juridice străine documentele se vor prezenta în limba de origine și în traducere autorizată.
Modalitatea de indeplinire: 
Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, Partea "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" –
subsectiunea "Proportia de subcontractare", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea / partile subcontractate
pentru fiecare subcontractant declarat.
Impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP și Acordul de Subcontractare.
Potrivit  prevederilor  art.  193  alin.  (3)  din  Legea  nr.  98/2016,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  în  cazul  în  care
ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din
contract care urmează a fi eventual subcontractată, și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror
capacități  se bazează ofertantul/ candidatul trebuie să completeze, la rândul lor,  DUAE separat,  incluzând toate informațiile
menționate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările
ulterioare, care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul
procedurii de atribuire respective.
Astfel, subcontractanții vor preciza în DUAE și informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând
numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul subcontractanților
pe a căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile mentionate la alin. (1) lit. a), respectiv,
va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 164, 165 si 167.
Operatorul  economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor, 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 candidatului/ofertantului o singură data –      înlocuirea
acestuia și rezentarea unui alt subcontractant.
În conformitate cu Notificarea 256/2016 se va depune, odată cu DUAE și acordurile de subcontractare, după caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale
informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura
desfășurarea corespunzătoare a procedurii  de atribuire.  Înainte de semnarea contractului,  ofertantul  câștigător va prezenta
Contractul de subcontractare încheiat între ofertant și subcontractanții nominalizați în ofertă, în original sau în copie legalizată.
În ceea ce privește participarea unui operator economic care poate avea calitatea de subcontractant în procedură, autoritatea
contractantă ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a acestuia pentru partea sa de implicare în contract (art. 172
alin.(4) din Legea nr. 98/2016).
Nota: Inainte de semnarea Contractului de lucrări de catre ofertantul castigator, acesta va prezenta contractele cu subcontractantii
declarati in oferta.

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

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Cuantum:  12.200,00 lei
Garantia poate fi constituita in lei sau alta valuta. Echivalenta pentru garantiile depuse in alta valuta se va determina la cursul BNR
din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Perioada de valabilitate va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a
ofertelor. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei caz in care perioada de valabilitate a
garantiei de participare trebuie prelungita corespunzator. Garantia trebuie sa fie irevocabila si trebuie sa prevada ca plata garantiei
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de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.
Modul de constituire a garantiei de participare:
a) prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari, în
conditiile legii.
b) virament bancar, prin care ofertantul sa faca dovada constituirii garantiei de participare.
Contul pentru depunerea garantiei de participare: RO12TREZ2335006XXX001886 – Trezoreria Mangalia, CUI: 6398763

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din pretul contractului fara TVA (art. 39 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr.
395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice).
Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.
Modul de constituire a garantiei de buna executie: 
- prin virament bancar, sau
- instrument de garantare emis de o institutie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari, în conditiile
legii, sau alta modalitate din cele prevazute la art. 40, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016.
Se accepta si constituirea garantiei prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale in conditiile alin.(3-9) al art. 40
din H.G nr.395/2006.

 
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
d) HG nr.395/2016 - Normele de aplicare a Legii nr.98/2016
- Legea 10/1995
- dupa caz, toate actele normative conexe in legatura cu obiectul contractului, reprezentata de legislatia secundara si tertiara.
Celelalte reglementari si acte normative comunitare si nationale aplicabile.

 
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

 
IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu
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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
6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta în S.E.A.P. în aceste sens.
Ofertantul  are obligaţia de a face dovada conformităţii  propunerii  tehnice cu cerinţele autorităţii  contractante prevăzute în
documentația de atribuire şi definite prin specificaţiile tehnice ataşate. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre
ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in documentația de atribuire. Este obligatorie intocmirea acesteia astfel incat in
procesul de evaluare, informatiile si propunerea tehnica sa permita identificarea facila a corespondentei cu cerintele tehnice din
proiect si caietul de sarcini.
Nu se acceptă descrierea specificaţiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini", o
astfel  de modalitate de elaborare a propunerii  tehnice urmând a conduce la declararea acesteia ca neconformă. Se solicita
identificarea si descrierea etapelor si procedurilor de lucru specifice lucrarilor care fac obiectul prezentului contract, demonstrand
faptul ca ofertantul nu s-a multumit sa copieze cele descrise in documentatia tehnica atasata prezentului anunt, ci s-a documentat si
a reflectat la situatia respectiva, intr-o maniera personala, bazata pe propriile capacitati.
Propunerea tehnică nu trebuie să aibă caracter general, ofertantul având obligaţia de a cuprinde în cadrul acesteia doar aspectele
specifice investiţiei  ce fac obiectul prezentei achizitii.
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietul de sarcini. Propunerea Tehnică va conține
cel puțin:
•   Prezentarea modului de realizare a lucrărilor prin care ofertantul va demonstra că va executa toate lucrările prevăzute în
documentația de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini / documentatiei de proiectare;
•   La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată Personalului disponibil si propus pentru executarea contractului, ofertanții
urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului
contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor
aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului.
•   Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) din care să rezulte încadrarea în durata contractului de achiziție publică
prin Planificarea fizică a activităților pe luni, cu indicarea fazelor/etapelor de realizare a acestora, în ordinea și succesiunea logică a
evenimentelor informații care vor trebui să probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini într-un plan de implementare
fezabil. Daca anumite activitati sunt realizate de subcontractanti in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate distinct;. Termenul de
executie este de 9 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
•   Declaratie privind perioada de garantie acordata pentru lucrările executate – exprimata in luni; Garantia pentru lucrarile executate
va fi de minimum 36 de luni, de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pâna la receptia finala. Ofertele cu o perioada de garantie
mai mica de 36 de luni vor fi respinse ca neconforme. In declaratie se vor mai preciza urmatoarele: Masurile luate de contractant
pentru monitorizarea lucrarilor executate, in perioada de garantie acordata; modalitatea de interventie, termenul de interventie si
durata de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie.
•   Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de începere lucrări, fără acceptul
autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul
ofertei, în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din H.G. nr. 395/2016;(
Formular nr. 11)
•   Odata cu oferta, se va depune in SEAP proiectul de contract propus, asumat de ofertant, însotit de eventuale propuneri de
modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în măsura în care acestea nu vor fi, în mod
evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.    
•   Formularul 8- DECLARAŢIE privind părțile/informațiile din ofertă care au caracter confidențial
•   Planul propriu de protecţie a mediului, pe perioada execuţiei lucrărilor, avându-se în vedere gradul de acoperire a cerinţelor
prevăzute în caietul de sarcini, a cărui structură trebuie să acopere elementele:
     Descrierea sistemului de management de mediu aplicabil pe perioada execuţiei lucrărilor, evaluarea şi examinarea de mediu
specifică sitului ;
    Prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale asupra mediului;
    Protecţia atmosferei, gestionarea zgomotului ambiental;
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   Protecţia solului, subsolului
   Managementul deşeurilor rezultate ca urmare a executiei lucrarilor
    Identificarea impactului de mediu şi măsuri de atenuare Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si
se  refera  la  conditiile  de  mediu,  se  pot  obtine  de  la  Agentia  Nationala  pentru  Protectia  Mediului  sau  de  pe  site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
•    Planul propriu de securitate si sanatate conform HG nr. 300/2006 (actualizata) privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile. Constructorul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative în
vigoare în domeniul securitatii si sanatatii în munca. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe
toata durata de indeplinire a contractului de lucrari.
•    Declarația privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de
îndeplinire a contractului
 conform art. 51 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 - Formularul 6. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele
asocierii de catre asociatul desemnat lider.  Declaratia va fi completata si de subcontractanti, pentru partea din contract declarată.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiara se depune in format electronic, in SEAP si va fi criptata, iar documentele ce contin elemente de pret, se
semnaleaza corespunzator. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire
la pret,  precum si  la alte conditii  financiare si  comerciale legate de obiectul  contractului  de achizitie publica.  La elaborarea
propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le
implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit. Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si
orice costuri legate de: - executia categoriilor de lucrari prevazute in listele de cantitati, intocmirea instructiunilor de intretinere si
exploatare; - protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea
lucrarilor; - procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii obiectului
contractului,conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini. Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si
centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti. Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de
scazute, prin raportare la preturile pietei, vor fi temeinic justificate. Propunerea financiară trebuie să conţină obligatoriu următoarele
documente:
1) Formularul de ofertă, respectiv actul juridic prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaja juridic în contractul
de achiziţie (Formularul nr. 8 din Secţiunea – Formulare) şi Anexele la Formularul de ofertă – Formularele 8.1 și 8.2 Lipsa formularului
de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, lipsa actului juridic de angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in
categoria ofertelor inacceptabile.
2) Elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor, respectiv formularele prevazute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Formular F1;
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte - Formular F2;
- listele de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Formular F3;
- listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (org. de santier) - Formular F3. Organizarea de santier se va include ca
si pozitie distincta in Formularul F1.
In acest caz se solicita elaborarea unui deviz (Formular F3 – oferta), pe baza resurselor organizatorice ale ofertantului, tehnologiei de
executie si evaluarea situatiei din teren. Valoarea Organizarii de santier este cuprinsa in valoarea totala a ofertei, care trebuie sa se
incadreze in fondurile disponibile pentru executarea contractului (valoarea estimata).
-Lista cuprinzand consumurile de materiale – Formularul C6
-Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru – Formularul C7
-Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor – Formularul C8 
-Lista cuprinzand consumurile privind transporturile – Formularul C9
 Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, manopera, utilaj, transport care concura la
întocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza întocmirii situatiilor de plata. La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii in
vigoare stabiliti de lege pentru contributiile sociale angajat si angajator si coeficientii proprii ai ofertantului (indirecte si profit).
Oferta al cărei preț, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare va
fi respinsă ca inacceptabilă (art. 137 alin (2) lit. e) din HG 395/2016).

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. În acest sens numai operatorii economici înregistrati în S.E.A.P.
au dreptul de a transmite/depune oferta.
Potrivit art. 123, alin 1, din H.G. nr. 395/ 2016, ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire
şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile. Se va completa si prezenta o
declaratie cu indicarea motivata a informatiilor care sunt confidentiale,  clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuala, în baza legislatiei aplicabile - Formularul 7. In cazul in care aceste conditii nu sunt, declaratia nu va fi depusa.
In conformitate cu art.57 din Legea 98/2016:
„(4) Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea
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financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau
comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea
tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite
de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile
prevederile alin. (1)”. (art.57 din Legea 98/2016).
Ofertanții vor depune declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale - Formularul 11.
Autoritatea contractanta informeaza oferantii  ca va publica prin mijloace electronice denumirea si  datele de identificare ale
ofertantului/subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului de depunere a
ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele.
Potrivit art. 137, alin. 2 lit. j din HG 395/2016, daca oferta si documentele care o insotesc nu sunt semnate cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificate calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, aceasta va fi respinsa fiind
considerata inacceptabila.
 Se depune împuternicire legală - semnată de către administrator/ reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent, în
cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/ reprezentantul legal al firmei. Prin împuternicire se va autoriza
semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul/entitatea participanta în procedura pentru atribuirea contractului – Formularul 9.
În cazul în care exista incertitudini sau neclaritati în ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta îsi
rezerva dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atât de la ofertantul în cauza, cât si de la autoritatile
competente care pot furniza informatii în acest sens.
Documentele emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Informatii privind tertii sustinatori
1. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnica si  profesionala,  indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul  economic si  tertul/tertii
respectiv/respectivi.
2. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de
catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile
necesare  pentru  a  avea  acces  în  orice  moment  la  resursele  necesare,  prezentând un  angajament  în  acest  sens  din  partea
tertului/tertilor.
3. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura
autoritatii  contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe
parcursul derularii contractului.
4. În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala
invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.
Odata cu depunerea DUAE se va depune angajamentul tertului sustinator, urmand ca documentele justificative care probeaza
indeplinirea cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre
ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Documente care se vor depune de terț susținător odată cu oferta:
1) DUAE;
2) Formulare / declaratii solicitate prin documentatia de atribuire;
3) Angajamentul ferm de susținere;
4)  Documente transmise ofertantului  de către terţul/terţii  susţinător/susţinători,  din care să rezulte modul efectiv  prin care
terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere;
5)Documente din care să reiasă că terțul dispune de resursele tehnice și profesionale pe care le va mobiliza în derularea contractului;
Implicarea efectiva a tertului sustinator, acolo unde este cazul, se poate concretiza: - fie prin mobilizarea și implicarea resurselor
umane și tehnice ale tertului sustinator în executia contractului de achiziție publica (caz în care rămân valabile cele de mai sus): - fie
prin asumarea de către tert a rolului de subcontractant (caz în care vor depune doar: DUAE, Formulare/declaratii solicitate prin
documentatia de atribuire și acordul de subcontractare).
Autoritatea contractantă va lua în  considerare această susţinere,  ca probă a îndeplinirii  criteriilor  minime impuse în cadrul
documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;
b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru
realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
1.  Autoritatea  contractanta  solicita  ofertantului  sa  precizeze  în  oferta  partea/partile  din  contract  pe  care  urmeaza  sa  le
subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.
 2. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant în oferta, dar ia în
considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care
urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
3.În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile
solicitate cu privire la subcontractanti.
4.Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul
introducerii acestora în încontractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In
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acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract
care  urmeaza  a  fi  îndeplinite  de  catre  acestia,  valoarea  la  care  se  ridica  partea/partile  respective,  precum  si  acordul
subcontractantilor cu aceste aspect (art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016).
5.Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a
prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizati în oferta sau declarati ulterior,
astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente lucrarilor executate, sa fie cuprinse în contractul de achizitie
publica.  Contractele  trebuie  sa  fie  în  concordanta  cu  oferta  si  se  vor  constitui  în  anexe  la  contractul  de  achizitie  publica.
Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de
achizitie publica.
Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, urmand ca documentele
justificative care probeaza indeplinirea cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire sa fie prezentate la solicitarea autoritatii
contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Informatii privind asocierea
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.
In cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a indeplini cerinta privind experienta similara prin cumularea experientei individuale
sau comune, prezentata de toti membrii grupului.
Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau in considerare o singura data. La finalizarea
evaluarii,  tuturor ofertantilor implicati in cadrul ofertei clasate pe primul loc, li  se vor solicita documente justificative care sa
demonstreze informatiile declarate prin DUAE.
Se va completa DUAE de catre asociat/asociati.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in Acordul de asociere si cele solicitate prin documentatia de atribuire vor fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa
aplicarea criteriului de atribuire.

 

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

 
              In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca
acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de participare se va posta scanata in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere
a ofertelor. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
În situatia în care se va prezenta un document eliberat de o societate de asigurari se vor prezenta în mod obligatoriu si documentele
anexe aferente politei din care cel putin contractul de asigurare, conditiile de asigurare, dovada platii primei de asigurare si, dupa caz,
dovada constituirii garantiei colaterale solicitate de societatea de asigurari.
Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau consorţiului.
Se accepta si constituirea garantiei prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale in conditiile alin.(3-9) al art. 40 din
H.G nr.395/2006.
Restituirea garantiei de buna executie a contractului se va face conform art 42 din HG 395/2016.
 
În situatia în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de
calificare, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a
informatiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.
Aceeasi procedură de lucru se va aplica până va fi identificată oferta operatorului economic care face dovada îndeplinirii tuturor criteriilor
de calificare în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura se va
proceda conform “Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice” publicata pe site-ul
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ANAP, in data de 08.04.2019.
Reguli de comunicare si transmitere a datelor:
Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. 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.
 Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 11 zile. Conform prevederilor art. 160
alin. 1 si 2 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 6 zile  înainte de data limita de depunere
a ofertelor.
In cazul in care, in scopul verificarii cerintelor solicitate, a conformitatii propunerii tehnice cu cerintele din caietul de sarcini sau in scopul
verificarii propunerii financiare autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise in SEAP, in
format electronic semnate cu semnătură electronică extinsa, bazata pe un certificat calificat,  eliberat de un furnizor de servicii  de
certificare acreditat. In perioada de evaluare, ofertantii vor urmari solicitarile de clarificari si vor raspunde prin completarea spatiului creat,
respectiv prin atasarea documentelor solicitate.
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi realizata in SEAP sau prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare:
fax/email.
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

 
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 Bucureşti;
Adresa de e-mail: -Nr de telefon: -Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Compartimentul juridic al Primăriei Negru Vodă 
Adresa: str. Strada Soseaua Mangaliei, nr.13; Localitate: Negru Voda; Cod Postal: 905800; Tara: Romania; Codul NUTS: RO223
Constanţa;  Adresa  de  e-mail:  -Nr  de  telefon:  -Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii  contractante(URL)
https://primaria-negruvoda.ro/; 
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