
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
COMUNA NICOLAE BALCESCU 
Cod de identificare fiscala: 4515840; Adresa: Strada: CAROL I, nr. 26; Localitate: Nicolae Balcescu; Cod Postal: 907210; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO223 Constanta; Adresa de e-mail: achizitii@primaria-nbalcescu.ro; Nr de telefon: +40 241257016; Fax: +40 0241257333;
Persoana de contact: Viorel Balan; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) https://primaria-nbalcescu.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 10
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:
„Proiectare si executare:” Modernizare tramă stradală, sat. Nicolae Bălcescu, com. Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa LOT nr. 1”
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 01

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Lucrari
Proiectare si executare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Proiectarea lucrărilor.Întocmire Proiect Tehnic și detalii de execuție, și a detaliilor de execuție, documentații tehnice
necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor și asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor,
verificarea tehnica a proiectarii.
Execuția lucrărilor.Proiectul de investiții constă în execuţia lucrări pentru obiectivul de investiții: reabilitarea si modernizarea strazii
Traian, localitatea Tunai,jud.Ilfov
Prin prezenta investitie se vor realiza urmatoarele componente:
- Lucrari de reabilitare a structurii rutiere
-Lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale
 -Lucrari de semnalizare rutiera
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-Lucrari de construire trotuare
-Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 10801936,80 ; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 108019,37 RON

 
Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 108019,37 RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
Coduri CPV secundare:

71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
intravilanul comunei Nicolae Bălcescu, județul Ialomița

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Etapa I (proiectare):
Această etapă cuprinde elaborarea următoarelor documentații:
-Documentaţiile pentru obţinerea avizelor acolo unde este cazul;
-Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.);
-Proiectul tehnic de execuție (PTh);
-Detalii de execuție (DE);
-Caiete de sarcini pe specialități (CS);
-Antemăsurători și liste cu cantități de lucrări;
-Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.);
-Planul de securitate şi sănătate;
Etapa II (asistenţa tehnică)
-Asistența tehnică din partea proiectantului, pe toată perioada de realizare a obiectivului, inclusiv recepția finală.
Etapa III (execuţia lucrărilor)
-Execuţia lucrărilor cuprinse în proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.
Etapa IV (proiectare în timpul execuției lucrărilor +instruire+testare)
Această cuprinde elaborarea următoarelor documentații:
-Documentaţie as-built (Intocmirea desenelor post executie si a Cartii Constructiei);
-Planul de securitate şi sănătate complet;

 
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: 16; 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
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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: Nu

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu
 

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: 
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.
98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Cerința nr. 1
Cazier  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 - în vederea demonstrării neîncadrării în prevederile art. 164 din
Legea nr. 98/2016 (ofertant sau după caz, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant declarat).
Cerința nr. 2
Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante - conform prevederilor art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
- Certificatul privind impozitele și taxele locale eliberat de Directia de Impozite și Taxe Locale valabil la momentul prezentării.
- Certificatul de atestare fiscală eliberat de Administratia Finanțelor Publice pentru obligațiile de plată către buget valabil  la
momentul prezentării.
NOTA 1
Persoanele juridice/fizice străine, ce doresc a participa la procedură, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de
autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, valabile la momentul prezentării.
NOTA 2
Certificatul privind impozitele și taxele locale se va prezenta pentru sediul principal, valabil la momentul prezentării.
Pentru sediile secundare/punctele de lucru va fi prezentată o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de
plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.
După caz, se vor prezenta documente prin care se domonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările
prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare.
Cerința nr. 3
Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile
prevăzute de art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Modalitate  de îndeplinire:Până la  data  limită  de depunere a  ofertelor  se  va prezenta D.U.A.E.  conținând Declarația  privind
neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Cerința nr. 4
Declarație conform art. 58 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare.
Modalitate de îndeplinire:  Declarație pe proprie răspundere,  semnată și  ștampilată de reprezentantul  legal  al  ofertantului  -
Formularul nr. 3.
NOTA: Declarația privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese va fi prezentată de ofertant/ofertanți
asociați, terți susținători și subcontractanți (după caz) odată cu DUAE.
În cazul unei asocieri, această cerinţă trebuie îndeplinită de către toţi membrii asocierii.
În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu
următoarele persoane cu functie de decizie din cadrul autoritătii contractante:
:  Constantin Lucian –viceprimar; Diamandescu Caterina -secretar general; LILIEANAPETCU - CONSILIER, SIMONA - NELA PLETEA -
CONTABIL, IONUT ADRIAN BITA - CONSULTANT

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Certificat  constatator emis de Oficiul  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial
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Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și
faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în  urma aplicării criteriului de atribuire. Informațiile cuprinse în
acestea trebuie să fie reale/valide la data prezentării.
Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de
Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel puțin informațiile legate de:
structura acționarilor și a reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare si functionare al operatorului economic,
împrejurarea dacă societatea se află în stare de dizolvare, lichidare sau insolventă. Certificatul constatator trebuie să contină date
actuale/ reale la momentul prezentării.
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă
că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de
Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel puțin informațiile legate de:
structura acționarilor și a reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare si funcționare al operatorului economic,
împrejurarea dacă societatea se află în stare de dizolvare, lichidare sau insolventă. Certificatul constatator trebuie să contină date
actuale/ reale la momentul prezentării.
Note:
1. Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul
Unic de Achizitie European) completat on-line de către operatorii economici direct in cadrul procedurii din SEAP,, după autentificare,
ținând cont de calitatea in care aceștia participa la prezenta procedura de atribuire, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere
(lider/ofertant asociat)/subcontractant / terț susținător (conform Ghidului de utilizare D.U.A.E. ofertant publicat de către Agenția
pentru Agenda Digitala a României),  conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016), în scopul de a face dovada preliminară a
îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat
pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor
criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin D.U.A.E. si prin documentatia de atribuire.
2. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul
trebuie să fie autorizat să desfăsoare activitătile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea
formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Operatorii economici nerezidenti (străini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori
apartenentă din punct de vedere profesional în condiţiile legii din tara de rezidentă, din care sa rezulte că operatorul economic este
adecvat constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii si că are capacitatea profesională de a realiza
activitatile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile în tara de
origine/tara în care operatorul economic este stabilit.
4. În cazul participării la procedură cu ofertă comună si in situatia în care ofertantul intetionează să subcontracteze părti din
contract, cerintele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în conditiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

 
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
Cerința nr. 1 Experienta similara, lucrari
Operatorii economici participanti cu oferta la procedura de atribuire trebuie sa demonstreze ca in ultimii 5 ani, raportati la data
limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare, au executat si dus la bun sfarsit lucrari similare in domeniul
lucrarilor de geniu civil (Lucrările de construcții prevăzute în cadrul claselor 45.23– din Anexa 1 a Legii nr. 98/2016), în valoare
cumulata de cel putin 10.000.000 lei fara TVA.
Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii lucrarilor in cadrul a unul sau maxim 3 contracte.
 
 
Nota: Ultimii  5 ani vor fi calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertei stabilita in anuntul de participare.
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Modalitatea de indeplinire: 
completare DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa
aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele suport prin care confirma îndeplinirea acestei cerinte de calificare.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Cerinta nr. 2 : Experienta similara, proiectare
Operatorii economici participanti cu oferta la procedura de atribuire trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani raportati la data
limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare, au prestat si dus la bun sfarsit servicii similare de proiectare pentru
lucrari în domeniul lucrarilor de geniu civil (Lucrările de construcții prevăzute în cadrul claselor 45.23 – din Anexa 1 a Legii nr.
98/2016), în valoare cumulata de cel putin 200.000 lei fara TVA.
Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii serviciilor prestate in cadrul a unul sau maxim 3 contracte.
 
Nota: Ultimii  3 ani vor fi calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertei stabilita in anuntul de participare.
Modalitatea de indeplinire: 
completare DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa
aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele suport prin care confirma îndeplinirea acestei cerinte de calificare.

 
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:
Ofertantul va constitui garanția de participare în cuantum de 108.019,37 lei.
Perioada de valabilitate a garanției va fi cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 4 luni la data limita de
depunere a ofertei stabilită prin anunț.
G P se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016.
În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul  deschis la Trezorerie, cod de identificare fiscală 4515840. Documentul de
plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a oferelor.
În cazul utilizării unui instrument de garantare, dovada constituirii garanției de participare semnată cu semnătură electronică, se va
încărca în SEAP, până cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a oferelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare
se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.
În cazul  participării  în comun la procedura de atribuire,  garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii  şi  să
menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Cuantumul garanției de bună execuție este de 10 % din  prețul contractului, pentru o perioadă de 5 ani (60 de luni).
Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție  trebuie să acopere perioada de timp de la semnarea contractului până la
expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, care nu trebuie să fie mai mică de 5 ani.
Garanția se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în termenul stabilit la art.39 alin.(3) din HG 395/2016.

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
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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

 
IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană
desemnată din partea Autorității Contractante.
Planificarea vizitei se va face la tel/fax:                        , e-mail      achizitii@n-bascescu.ro     ;
Potențialii ofertanți care vor vizita amplasamentul, trebuie să transmita cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru
vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță intenția de a participa la vizită.
Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării vizitei.
Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta în S.E.A.P. în aceste sens, respectiv “Documente de calificare si
propunere tehnica”.
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în Proiectul Tehnic de Executie nr.73/2021.
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute în Proiectul Tehnic de
executie nr.73/2021.
Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu
cerintele/specificatiile prevazute în cadrul prezentei sectiuni si cu cele prevazute in cadrul caietelor de sarcini si a documentelor
anexate la acestea.
Ofertantul are obligatia de a prezenta, la inceputul Propunerii tehnice, a unui opis cu aceeasi ordine si numerotare cu cerintele de
mai jos si apoi raspunsurile aferente si de a numerota fiecare pagina a Propunerii tehnice.
Propunerea tehnica pentru executia lucrarilor:
În cadrul acestui capitol ofertantii vor prezenta modul în care vor realiza fiecare activitate necesară realizarii obiectivului.
1. Abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor. Se solicita descrierea
succesiva a procedurilor tehnice de executie specific particularizate cu lucrariie prevazute in proiectul  tehnic nr.67/2021  in
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conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. - conform specificatiilor Formularului nr.8- FORMULAR DE PROPUNERE
TEHNICĂ.
Nu se accepta proceduri generale de executie. In cazul in care ofertantii vor prezenta numai proceduri generale de executie sau
metodologii generale de executie , fara legatura cu obiectul contractului, oferta va fi declarata neconforma.
2. Se solicita descrierea sistemului calitatii aplicat (particularizat) la lucrarea respectiva.- conform specificatiilor din Caietul de sarcini
pct. VIII PROPUNEREA TEHNICĂ
Nu se accepta sistemul calitatii intocmit la general. In cazul in care ofertantii vor prezenta sistemul calitatii intocmit la general , fara
legatura cu obiectul contractului, oferta va fi declarata neconforma.
3. Grafic Gantt , la nivel de categorie de lucrari din care sa rezulte incadrarea in durata contractului de achizitie publica.- conform
specificatiilor Formularului nr.8- FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ
Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice in care se regaseste un grafic Grantt incorect, fara alocare de resurse
aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca suficiente resurse pentru realizarea activitatii respective in perioada de
timp declarata , va conduce la declararea ofertei ca oferta neconforma.
4.Exemplificarea drumului critic, in cadrul unui grafic tip Gantt care va corespunde cu succesiunea de activitati a carei durata maxima
este durata de executie, in care se va exemplifica activitatile critice respectiv activitatile noncritice.
Ofertantul va exemplifica activitatile critice si activitatile noncritice in cadrul evidentierii drumului critic.Ofertantul va prezenta o
scurta descriere a solutiilor ce urmeaza sa le utilizeze in cazul activitatilor critice.
5.Ofertantii vor prezenta DETALIEREA DISTANTELOR de transport propuse in cadrul listelor de cantitati, cu exemplificarea grafica a
traseului ce va fi parcurs de la locul de aprovizionare/producere al materialului pana la locul de punere in opera. Ofertele ce nu vor
prezenta in cadrul Propunerii Tehnice detalierea distantelor de transport propuse pentru realizarea obiectivului vor fi declarate
oferte neconforme.
6.Ofertantii vor prezenta Lista principalilor furnizori de materiale.
Vor fi prezentate spre examinare:
-                  Pentru fiecare dintre aparatele de iluminat echipate cu driver  se vor prezenta 1 mostră din fiecare tip, pentru verificarea
specificatiilor tehnice prezentate in documente solicitate (fise tehnice, buletine incercari , declaratii de conformitate etc), mostre
prezentate autoritatii contractante, inainte de data limita de depunere a ofertelor in SICAP, cu titlul gratuit. Prezentarea mostrelor
functionale pentru toate tipurile de aparate de iluminat se va face potrivit proiectelor lumonitehnice si in configuratiile solicitate prin
Proiect. In urma prezentarii mostrelor, autoritatea contractanta va intocmi un proces verbal de predare-primire, proces verbal ce va
fi prezentat in cadrul propunerii tehnice.
-               Fisele tehnice pentru produsele ofertate
Fiecare produs,echipament ofertat va fi insotit de fisa tehnicadin care sa rezulte ca sunt indeplinite toate cerintele solicitate penrtu
produsul respectiv.
      Declaratia de conformitate (CE) pe proprie răspundere emisa de producator in original, in baza Certificatului de conformitate si a
Licentei de marca emisa de un organism de certificare, acreditat de un organism de certificare recunoscut la nivel European. Nota:
pentru conformitate, Certificatele de conformitate si Licentele de marca pentru aparatele de iluminat stradale cu LED-uri pot fi
prezentate si  in original sau copie legalizata daca autoritatea contractanta considera ca este necesar,  pe parcursul analizarii
documentatiilor depuse de ofertanti;
   Dovada că producătorul si ofertantul dețin sisteme de management integrate (conform standardelor din seria ISO 9001:2015
(sisteme de management a calității), ISO 14001 (protecția mediului), OHSIS 18001 (sănătatea și securitatea muncii)), emise de un
organism de certificare acreditat (in copie conform cu originalul);
   Certificate de garanție emise de producător. Nota: In certificatul de garantie, producatorul va mentiona explicit beneficiarul
corpurilor  de iluminat UAT Primaria Comuna NICOLAE BĂLCESCU, iar  garantia corpurilor  de iluminat va fi  asumata atat  de
producator cat si de ofertant;
   Contract de service post garantie, semnat de producator sau distribuitorul  autorizat al producatorului;
-Prezentarea calculelor luminotehnice pentru corpurile de iluminat propuse în ofertă conform SR EN 13201/2016 cu programul
Dialux actualizat. Pentru verificarea calculelor luminotehnice se va  prezenta matricea de calcul în format „ldt” sau „ies”.Verificarea
corectitudinii calculelor luminotehnice in baza matricei de calcul in format „lds” sau „ies”se va face de catre proiectantul lucrarii daca
nu participa la procedura de licitatie (intr-o anumita forma legala), sau de catre un specialist in iluminat COR 214.237 desemnat de
catre autoritatea contractanta. Din prezentarea calculelor luminotehnice (in format PDF) si in urma verificarii, este obligatoriu sa
reiasa si temperatura de culoare a corpului de iluminat folosit. Neindeplinirea acestui criteriu va duce la declararea ofertei ca
neconforma.
Ofertele ce nu vor contine in cadrul propunerii tehnice Lista principalilor furnizori de materiale si documentele solicitate  vor fi
declarate oferte neconforme.
7.Ofertantii vor prezenta ORGANIGRAMA de executie completa de lucru, care sa contina: personalul tehnic de executie, personalul
calificat de executie, echipamente, utilaje de lucru si mijloacele de transport propuse pentru realizarea obiectivului. Ofertele care nu
vor contine in cadrul Propunerii Tehnice organigrama de executie sau vor contine in cadrul Propunerii Tehnice organigrame de
executie incomplete vor fi declarate oferte neconforme.
8. In cazul in care Ofertantul este o asociere si/sau apeleaza la subcontractanti, organizarea activitatii in cadrul grupului va fi
prezentata detaliind responsabilitatile si resursele membrilor grupului raportate la activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare
fiecare dintre acestia - conform specificatiilor Formularului nr.8- FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ
Ofertele depuse de asocieri sau cu subcontractanti care nu vor contine in cadrul Propunerii Tehnice abordarea pentru organizarea
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activitatii in cadrul asocieri /subcontractarii sau vor contine in cadrul Propunerii Tehnice abordari pentru organizarea activitatii in
cadrul asocierii /subcontractarii incomplete vor fi declarate oferte neconforme.
9.Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederite Legii
10/1995 actualizata, legea 319/2006 actualizata, HG 925/1995 actualizata si a altor legi incidente. Se solicita la nivelul propunerii
tehnice resursele  necesare si  modalitatea de asigurare a  acestora  pentru indeplinirea contractului.-  conform specificatiilor
Formularului nr.8- FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ
Informatii minime privind personalul folosit pentru realizarea investiției:
 
a.   Manager/ coordonator/ Sef lucrari : ....................................................................   1 pers.
b.   Inginer Responsabil tehnic cu execuţia (RTE)- atestat in domeniul electric,            1 pers.;
c.    Responsabil sau contract cu o firma care asigura protecţia si securitatea muncii 1 pers.;
d.    Inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIA                                                                1 pers.;
e.   Inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIIB                                                                1 pers.;
f.   Electricieni autorizati ANRE gr.II B...................................................................          5 pers.;
g.   Inginer/ subinginer expert in tehnologia informatiei si comunicatii.................        1 pers.
Se vor prezenta legitimatiile (copie) ANRE valabile la data deschiderii ofertelor, copie dupa diploma (adeverinta), specialist in
iluminat.
10.Masuri  aplicate  de  ofertant  pentru  supravegherea  lucrărilor  în  perioada  de  garanție  acordată.-  conform specificatiilor
Formularului nr.8- FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ
11.Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate ( minim 60 luni)- conform specificatiilor din Caietul de sarcini
pct. VIII PROPUNEREA TEHNICĂ
12.Ofertantii vor prezenta modelul de contract de lucrari in forma propusa de autoritatea contractanta, insusit, prin semnatura. -
conform specificatiilor Formularului nr.6 și Formular nr.8- FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ
13.Se vor respecta reglementarile privind domeniul mediului, social, securitatii si Sanatatii in munca pe toata durata de indeplinire a
contractului de lucrari,  conform art. 51 alin (1) din Legea 98/2016.- conform specificatiilor Formularului nr.8- FORMULAR DE
PROPUNERE TEHNICĂ
14. Utilaje si echipamente.- conform specificatiilor Formularului nr.8- FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ
Informatii privind dotarile minime cu utilaje :
 
a). Utilaje de tip PRB  posibilitatea ridicarii bratului la o inaltime de minim 12 m -           5  buc.;
b). Autoutilitara pentru transport personal de minim 3,5 t.... ......................                        2  buc.;
              c). Autocamion de minim 7,5t pentru transport marfa...............................            1  buc.;
               d). Luxmetru digital:...................................................................................           1 buc.;
               e). Luminantmetru portabil,pentru masurarea directa a luminatei...... ..........       1 buc.;
               f).Aparat măsurare rezistenţă izolaţie...............................................................    1 buc;
               g).Aparat măsurare valoare rezistenta de dispersie pentru prize de pământ....    1 buc.
               Pentru toate utilajele detinute, inchiriate sau in comodat, se vor prezenta documentele de detinere si/sau inmatriculare,
indiferent de proproprietarul care le detine.  Pentru toate aparatele de măsurat parametrii de reţea si luminotehnici se vor prezenta
documente  care atestă deţinerea in proprietate/ închiriere/ alte forme de deţinere/angajament de punere la dispoziţie, precum si
buletine de etalonare in termen de valabilitate emise de laboratoare autorizate.Aparatele vor fi de tip profesional.                        
Propunerea tehnica trebuie sa contina toate informatiile solicitate si sa respecte forma de prezentare impusa, atat pe componente
cat si pe subcomponente, in ordinea indicata si continand toate detaliile solicitate.
Astfel:
a) În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata faptul ca nu sunt respectate elementele propunerii tehnice (sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini) autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a denunta
unilateral contractul si de a solicita sistarea lucrarilor.
b) Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privinta documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori cu
prevederile legislatiei în vigoare poate conduce la respingerea ofertei.
c) În cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia în
forma solicitata sunt incidente prevederile de la lit. b) de mai sus. Propunerea tehnică va fi elaborată cu respectarea fişei de date a
achiziţiei şi în strictă conformitate cu Documentatia atasata- Proiectul Tehnic de Executie nr.67/2021 si Documentatia de atribuire.
Ofertele care sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute în oferta,
de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
În situatia în care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret si se gasesc pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita
clarificari prin intermediul SEAP, în vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi
valori ale pretului ofertat (reofertare).

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Se va completa după cum urmează:
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Ofertantul va cripta în SEAP valoarea totală a propunerii financiare, în conformitate cu prevederile art. 60,alin (2) din HG 395/2016.
Documentele de fundamentare a valorii  propunerii  financiare vor fi  semnate cu semnatură electronică extinsa, bazată pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și vor fi depuse prin mijloace electronice,
fiind încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, iar conținutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare după decriptarea
propunerii financiare. Propunerea financiară va fi încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de
către operatorii economici inregistrați.
Ofertanții vor avea în vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare în SEAP și încărcarea
documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare în altă secțiune decât cea exclusiv dedicată de SEAP pentru această
operațiune atrage după sine neînregistrarea lor ca ofertanți în secțiunea "Detalii
procedură - Evaluare" și la imposibilitatea realizării evaluării ofertelor acestora.
Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale.
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de:
- execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în listele de cantităţi din cadrul documentației de atribuire,
întocmirea instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare,
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după
finalizarea lucrărilor,
- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în opera a materialelor şi echipamentelor necesare
funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile
pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja de profit.
Propunerea financiară va cuprinde următoarele:
1. formularul de ofertă (formularul nr. 4); lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv
lipsa actului juridic de angajare în contract;
2. centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți;
3. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);
4. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
5. listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
6. listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
7. fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări (formularul F5);
Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul
ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea
decontării.
Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract;
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru
îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior valorii
fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile
pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja  de profit.
Propunerea financiară va conţine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate
de asociati, subcontractanti.
Propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat, care se completeaza în S.E.A.P., la rubrica special
prevazuta în acest sens „Oferta” ca expresie a valorii ofertate pentru executia întregului contract. Oferta
financiara va cuprinde toate cheltuielile aferente executarii lucrarilor.
Valoarea ofertei va fi exprimata în lei (fara TVA).

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanți, operatorii economici au obligația să se înregistreze în
Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016.
Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro.
DUAE completat cu informațiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnică și
propunerea financiară vor fi transmise în format electronic / prin mijloace electronice.
Având în vedere integrarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și
ținând cont de îndrumările tehnice primite de la Agenția pentru Agenda Digitală a României, Autoritatea Nationala pentru Achizitii
Publice pune la dispozitie notificarea disponibila prin accesarea link-ului: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-
in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/.
Instructiuni privind completarea DUAE. sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro. In cuprinsul DUAE operatorii economici vor
mentiona succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori.
 Documentele  precizate  mai  sus,  respectiv  fișierele  încărcate  în  SEAP,  vor  fi  semnate  cu  semnatură  electronică  extinsă  a
reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului.
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Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să elaboreze oferta în conformitate
cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în cuprinsul acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare,
propunerii tehnice și/sau din propunerii financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuală.

 

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

 
              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
termenul de solicitare de clarificari este cu 10 zile inaintea datei limita stabilita pentru depunerea ofertelor
termenul de raspuns la solicitarile de clarificari este de 5 zile inaintea datei stabilita pentru depunerea ofertelor

 
VI.4 Proceduri de contestare

 
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: -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: 
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă  și vor fi soluționate
potrivit Legii nr. 101/2016.
Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

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