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Cerere de oferta / Procedura simplificata

Documentatie de atribuire
Numar
256352
documentatie:
Denumire
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, 4,9 KM, COMUNA PALTINIS, JUDETUL
contract:
BOTOSANI”
Data acceptare: 28.11.2016
Informatii generale
Denumire: [RFQ0087384] „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, 4,9 KM, COMUNA PALTINIS,
JUDETUL BOTOSANI”
Impartire pe loturi: Nu
Stare curenta: In Desfasurare - Evaluare financiara
Data publicare: 29.11.2016 13:25
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data limita de depunere a ofertelor: 22.12.2016
Tip contract: Lucrari
15:00
Modalitate atribuire contract: Un contract de achizitii publice
Data limita de evaluare a ofertei: 31.12.2017
CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
18:00
Valoare estimata totala: 4,819,746 RON
Data evaluare tehnica: 22.02.2017 09:12
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Data evaluare financiara: Conditii de plata: Data limita de valabilitate a ofertei:
Conditii de livrare: 31.12.2017
Obiect achizitie: „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, 4,9 KM, COMUNA PALTINIS, JUDETUL
BOTOSANI” Valoarea estimata fara TVA a contractului 4.819.746 lei, fara TVA, defalcata astfel: - Cap.4.1 Constructii si
instalatii: 4.807.727 lei fara TVA; - Cap. 5.1.1 Organizare de santier: 12.019 lei fara TVA; Valoarea estimata a
contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în
bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în func?ie de necesitati, prin modificarea
contractului în conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice Autoritatea contractanta
doreste sa realizeze reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere.
Informatii privind participarea la cererea de oferta / procedura simplificata
Participanti inscrisi: 5
Documentatia de atribuire
Cod
Denumire

FISADATE_IPFisaDate_IP
drum

Formulare

Drum Paltinis
Drum Paltinis
Drum Paltinis
Drum Paltinis

DUAE
Caiet de sarcini
Planuri de situatie
Profile longitudinale

Drum Paltinis Memorii tehnice
Conditii suplimentare
Denumire

Garantie de participare

Garantie de buna executie

Fisier
[RFQ0087384/001]
[RFQ0087384/002]
v1.2.doc.p7s
[RFQ0087384/003]
[RFQ0087384/004]
[RFQ0087384/005]
[RFQ0087384/006]
[RFQ0087384/007]
specialitati.pdf.p7s

FisaDate_No256352_IP.pdf 
FORMULARE PALTINIS
espd-request (1).xml.p7s
Caiete de sarcini.pdf.p7s
Planuri de situatie.pdf.p7s
Profile longitudinale.pdf.p7s

Memoriu tehnic pe

Descriere
Se va completa astfel: Ofertantul va constitui garan?ia de participare în cuantum
de 96.000 lei. Echivalenta în valuta a valorii exprimate în lei se va determina
corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invita?iei de participare
în SEAP. Garan?ia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art.
36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul
viramentului bancar, plata se va realiza în contul
RO70TREZ11821360250XXXXX deschis la TREZORERIA ORASULUI
DARABANI. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin
egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa
prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv
la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante în original, cel mai
târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garan?ia de participare
constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP si, în
original, la sediul autoritatii contractante, pâna la data limita de depunere a
oferelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie
constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti
membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta
limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea
autorizata în limba româna.
Se va completa astfel: Cuantumul garantiei de buna execu?ie este de 10% din
valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40
din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi
constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale. In
acest caz, contractantul are obliga?ia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului
din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozi?ia
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autorita?ii contractante. Suma ini?iala care se depune de catre contractant nu
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau
al profesiei
Descriere: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor Se va completa astfel: 1.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165,
167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE
de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i)
cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: •
certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul
judiciar al operatorului economic ?i 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, a?a 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 achizi?iile publice; • alte documente edificatoare, dupa
caz. 2. Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare
din partea furnizorului de servicii auxiliare precum ?i a celor implica?i în procedura din partea acestuia din urma
sunt: Primar: Romanescu Costel, Viceprimar: Drob Cosmin Ioan, Contabil : Paval Petronela , Secretar: Vatamanu
Florentina, Consilieri Locali: Agafitei Fanica, Andrus Danut, Anichitoaie Dumitru, Paval Liliana, Antonesei
Eugen, Cheptrosu Vica, Gheorghita Ioan, Mircu Ioan Ady, Murariu Elena Monica, Paval Constantin, Sîrghe
Dorina, Socianu Liviu. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare
in formularul DUAE din DA. Incadrarea in situatia prevazuta la art.59 si art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Aceasta declaratie declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura (ofertant,
asociat ,subcontractant si tert sustinator) Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate: Se va completa astfel: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o
forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata
îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire
cu informa?iile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini, documente
echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Experienta similara Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani în valoare
cumulata de cel pu?in 4.800.000 lei la nivelul unuia sau mai multe contracte,Informatii privind partea din contract
pe care operatorul economic are, eventual, inten?ia sa o subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor
propusi Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

Inapoi Evaluare Suspendare
Intrebari Participare

Anulare

Procese verbale / Declaratii /Documentatie,
Rapoarte
clarificari si decizii
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