
Elaborare proiect pentru autorizarea desfiintarii/executării
lucrărilor, proiect tehnic de execuţie inclusiv detalii de
executie, asistență tehnică din partea proiectantului și
execuție lucrări pentru “Reintegrare Sociala la Seini –

componenta B – Modernizare strazi “
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Orasul Seini 
Cod de identificare fiscala: 3627765; Adresa: Strada: Piata Unirii, nr. 16; Localitatea: Seini; Cod NUTS: RO114 Maramures; Cod postal:
435400; Tara: Romania; Persoana de contact:  GABRIELA FLORICA TULBURE; Telefon: +40 262491090; Fax: +40 262491000; E-mail:
primariaseini@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.seini.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.4) Tipul autoritii contractante
Agentie/birou regional sau local

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Elaborare proiect pentru autorizarea desfiintarii/executării lucrărilor, proiect tehnic de execuţie inclusiv detalii de executie, asistență
tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru “Reintegrare Sociala la Seini – componenta B – Modernizare strazi “
Numar referinta: 3627765_2020_PAAPD1137150

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuţie inclusiv detalii de executie, asistență
tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru
“Reintegrare Sociala la Seini – componenta B – Modernizare strazi “
Suprafata totala construita este de 22494m2, dupa cum urmeaza:
Tronson 1 - Strada Aurel Vlaicu   5.687,00 m2
 Tronson 2 - Strada 22 Decembrie   2.734,00 m2
Tronson 3 – Strada 22 Decembrie   2.802,00 m2
Tronson 4 – Strada Sportului   1.656,00 m2
Tronson 5 – Strada Sportului   972,00 m2
Tronson 6 – Strada Iasomiei   1.790,00 m2
Tronson 7 – Strada Sportului   371,00 m2
Tronson 8 – Strada Noua   580,00 m2
Tronson 9 – Alee pietonala   255,00 m2
Parcare 1   3.000,00 m2
Parcare 2   900,00 m2
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Modernizare parc    1.747,00 m2
 

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2707922,36; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

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

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare: 
SEINISEINI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuţie inclusiv detalii de executie, asistență tehnică din
partea proiectantului și execuție lucrări pentru
“Reintegrare Sociala la Seini – componenta B – Modernizare strazi “
Obiect 1 - Tronson 1 Str. Aurel Vlaicu
Obiect 2 - Tronson 2 Str. 22 Decembrie
Obiect 3 - Tronson 3 Str. 22 Decembrie
Obiect 4 - Tronson 4 Str. Sportului
Obiect 5 - Tronson 5 Str. Sportului
Obiect 6 - Tronson 6 Str. Iasomiei
Obiect 7 - Tronson 7 Str. Sportului
Obiect 8 - Tronson 8 Str. Noua
Obiect 9 - Tronson 9 Alee pietonala
Obiect 10 - Parcare 1 + Parcare 2
Obiect 11 - Modernizare parc public
La finalizarea contractului obiectiul trebuie sa respecte indicatorii de performanta si parametrii solicitaţi/agreaţi

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Cerințele enumerate mai jos în legătură cu motivele de excludere se adresează oricărui Operator Economic implicat în procedură,
indiferent de rolul acestuia (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător). Orice Operator Economic
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care participă la această procedură trebuie să demonstreze că nu se află în niciuna dintre situațiile care ar putea duce la excluderea
sa din procedură, așa cum sunt acestea descrise în Legea 98/2016, conform SUBSECŢIUNII 2: Paragraful 2: Motive de excludere a
candidatului/ofertantului art. 164, 165, 167 și 169 și detaliate în DUAE (solicitare) în cadrul părții III - Motive de excludere.
Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontractant și Terț Susținător) trebuie să fie înscriși într-un
registru profesional sau comercial din țara în care sunt stabiliți.

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

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca :
 
- a realizat în ultimii 5 ani, lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului  care se atribuie prin prezenta procedura si/sau lucrari
de aceeasi natura si complexitate si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii  si scopului
 
- a prestat în ultimii 3 ani, servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului  care se atribuie prin prezenta procedura si/sau servicii
de aceeasi natura si complexitate si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii  siscopului
 
Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege:
 
lucrări de construire si/sau modernizare si /sau reabilitare strazi si/sau drumuri si/sau alt tip de infrastructura de transport rutierde o
valoare cumulată de minim 2.000.000 lei fara tva
 
2. Prin servicii  similare autoritatea contractanta intelege:
 servicii de proiectare (la orice faza conform art 5 din HG 907/2017 sau echivalent pentru ofertantii straini) in domeniul lucrarilorde
infrastructura de transport rutiera , de o valoare cumulată de minim 111.000 lei fara tva;
 
Experienta similara va putea  fi indeplinita :
 
a). Prin prezetarea de contracte de executie lucrari avand ca obiect atat prestarea de servicii de proiectare cat si executia lucrarilor
proiectate (proiectare si executie) – art 3 litera m din Legea 98/2016 realizate in ultimii 5 ani  sau
b) Prin cumularea valorica a lucrarilor/serviciilor executate/prestate in cadrul contractelor derulate distinct,  respectiv, in cadrul unor
contracte avand ca obiect prestarea de servicii de proiectare prestate in ultimii 3 ani si distinct, in cadrul unor contracte de executie
lucrari executate in ultimii 5 ani. Pragurile cantitative/valorice sunt, in ambele situatii, cele precizate mai sus.
4.Perioada de referinta - respectiv ultimii 5  ani/3 ani - va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în
anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei. In cazul in care autoritatea
contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 5 ani/3 ani se extinde cu perioada de
timp aferenta decalarii,  urmând a fi  considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii  care au prezentat dovada finalizarii
contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat
5. Prin sintagma lucrari „ realizate”  se intelege lucrari realizate de Ofertant si receptionate de beneficiarul lucrarilor, în limitele
acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul lucrarilor si pentru care au fost emise certificate de buna executie. Intra in
categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale
de receptie finala sau procese verbale de receptie pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de
vedere fizic si functional  sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru
demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:
 obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind
experienta similara
beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,
perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul
locul execuţiei lucrărilor şi  sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost
duse la bun sfârşit;
valoarea lucrarilor in lei  fara tva - Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar
documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi  prezentate la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce
priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de
calificare/selectie.
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Nota 1: In cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractanta, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea
respectivelor lucrări în perioada de referinţă, va lua calcul toată valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având
în vedere că acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se mai elimina din
calcul, în mod artificial, valori/cantităţi aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul urmărit.
 
Nota 2:  Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/lucrărilor care fac
obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant (Instructiunea ANAP
2/2017 art 12 alin 5)
 
Nota  3:  In  situaţia  în  care  operatorul  economic,  ce  prezintă   experienţa  similara  ,  a  realizat  lucrări/activităţi  în  calitate  de
subcontractant în contractul prezentat drept experienţă similară pentru un antreprenor general, cerinţa referitoare la experienţa
similară se consideră îndeplinită cu condiţia ca respectivele lucrări/activităţi  să fie  confirmate de antreprenorul  general,  iar
beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor. (Instructiunea ANAP 2/2017 art
14 alin 3)
 
Nota 4: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca
Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna
decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. ( exemplu:  decembrie 2014 : 1 euro = 4,20500 lei, decembrie 2015 : 1
euro = 4.4467 lei;  decembrie 2016 : 1 EUR = 4.5172 RON; decembrie 2017 : 4,644; decembrie 2018: 4,6531 ) Pentru anul 2020 se va
folosi urmatorul curs: iunie2020: 4.8435 RON.
 
Nota 5: Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii
publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a
anilor in care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 4.
 
Nota 6 Duae se va depune integrat in SEAP, cu respectarea NOTIFICARII ANAP din data de 03.07.2019 referitoare la utilizarea
Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) -
sub sanctiunea respingerii ofertei fara solicitarea de clarificari, in baza art 215 alin 4 si 5 din Legea 98/2016

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 10.07.2020 15:00

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

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 10.07.2021
Durata in luni: 12

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.07.2020; Ora locala: 15:00
Locul: 
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In SEAP
 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

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

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

 
VI.3) Informatii suplimentare
              1.În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea prin SEAP de noi
propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea care va prezenta preţul cel mai scăzut
2.Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri
grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea
absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în
măsură să prezinte documentele justificative
3.Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si
autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură.
În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio
răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a
ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria
lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații
false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a
dispozițiilor/consecințelor legale incidente
4. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de
acest articol. Prim urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodata considerat ca reprezentand o schimbare a condițiilor care
au restricționat concurența. Prin mentionarea in documentatia de atribuire a faptului ca in situatia in care conditiile impuse de articolul
221 vor fi indeplinite, autoritatea contractanta va avea dreptul oricand de a uza de prevederile lui, autoritatea contractanta respecta
principiul transparentei, putand fi retinut faptul ca restrangerea concurentei nu va putea fi invocata in situatia in care art 221 din Legea
98/2016 va fi aplicat pe parcursul executarii contractului. Prezenta prevedere rerezinta un amendament care permite cresterea valorii
contractului astfel ca in cazul in care vor fi necesare modificari la contractul incheiat care sa duca la cresterea valorii lui, in baza art 221 din
Legea 98/2016 (art 72 din Directiva 24/2014) nu se va putea afirma ca modificarea reprezinta intentia partilor de a renegocia contractul si
ca alti competitori au fost privati de aceasta informatie pe care daca ar fi stiut o ar fi fost interesati in a licita

 
VI.4) Proceduri de contestare

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

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

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

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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2020
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