
SERVICII DE PROIECTARE TEHNICĂ ȘI EXECUȚIE pentru
MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC DIN LOC. SEINI, JUD.MARAMURES

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
SERVICII DE PROIECTARE TEHNICĂ ȘI EXECUȚIE pentru MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN
LOC. SEINI, JUD.MARAMURES
Numar referinta: 3627765/2021/9

 
II.1.2) Cod CPV principal
45316000-5 Lucrari de instalare de sisteme de iluminare si de semnalizare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului de  achiziție publică constă în:
Servicii de proiectare tehnică, detalii de execuție, verificare tehnică a proiectului, documentații în vederea obținerii avizelor și
autorizațiilor,  asistență  tehnică  din  partea  proiectantului  si   execuție  lucrari  de  iluminat  public  pentru  MODERNIZAREA SI
EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN LOC. SEINI, JUD.MARAMURES
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a 6-a zi
înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, în măsura în care aceste solicitări vor fi  adresate în termenul prevăzut la
secțiunea I din Fișa de Date, respectiv 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Valoarea totală estimată fără TVA : 807.327,72 lei

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 807327,72; 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: -
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Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45316000-5 Lucrari de instalare de sisteme de iluminare si de semnalizare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
79933000-3 Servicii de asistenta de proiectare (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare: 
Orasul Seini, judetul Maramures;Orasul Seini, judetul Maramures;

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Montarea a 519 bucati corpuri de iluminat cu LED prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente si implementarea unui sistem de
comanda eficienta a iluminatului public in vederea cresterii eficient ei energetice. Totodata se vor inlocui consolele si colierele de
sustinere, cablul de alimentare pana la coloana de alimentare si clemele de legatura.Valoarea estimată fără TVA : 807.327,72;
Moneda: RON, din care :
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (fara TVA)............................................. 1.000,00 Lei
Verificarea tehnica a proiectului (fara TVA)............................................... 1.000,00 Lei
Proiect tehnic si detalii de executie (fara TVA)......................................... 14.000,00 Lei
Asistenta tehnica din partea proiectantului (fara TVA) ................................1.411,76 Lei
Constructii si instalatii (fara TVA) ...........................................................789.915,96 Lei

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 

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: 
Ofertanții (ofertant individual/ofertant asociat), terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute
la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care
probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de
către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente vor fi:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentării;
• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca 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;
• alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul / terțul/ subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea
contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale
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referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau
judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de
traducerea autorizată în limba română.
Ofertanții (ofertant individual/ofertant asociat), terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute
la art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Lista persoanelor, care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, conform art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,
pentru această procedură, este următoarea:
Gabriela-Florica Tulbure – primar; Octavian-Iosif Bodea – viceprimar; consilieri locali: Adoreanu Kraiger Zamfir Ștefan, Andreescu
Silvia Maria, Baltos Marius, Bud Vasile, Cicioc Claudia Lenuța, Filipaș Lucia Daniela, Micle Vasile Ovidiu, Mureșan Nicolae, Pop Mihai
Cosmin, Pop Sorin Marcel, Sasca Ovidiu, Szollosy Nicoleta Monica, Tepfenhardt Agota, Pop Alina; Danci Gabriela – secretar general
u.a.t.; Sabău Ramona – șef serviciu economic; Barbul Vasile Marcel – administrator public; Bogdan Raul Florin – arhitect șef; Trif
Liliana – inspector economic; Ticus Delia Lavinia – inspector economic; Filipaș Călin – inspector resurse umane; Salavastru Ilie – șef
stația biogaz; Istrate Calin – șef SVSU; Patovan Vasile Nicolae Florin – șef SCUP; Lohan Alisa - inspector specialitate Serv. Economic;
Szilagy Stefan - Șef Birou Administrație și Agricol; Chiș Cristina Nicoleta; Ștef Andrada Maria; Olah Timea; Mare-Roșca Marcel-Andrei
– expert cooptat.
Modalitatea prin care va fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Operatorul economic (ofertant individual/ ofertant asociat, terț
susținător/subcontractant) va completa cerința în DUAE și va prezenta Formularul A1- Declarație privind neîncadrarea în situațiile
prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, până la data limită de depunere a ofertelor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care
să reiasă ca 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 va 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 locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducerea
autorizată în limba română.

 
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 trebuie sa fi executat lucrări similare (lucrări de construire /reabilitare/modernizare/ rețele de iluminat) în ultimii 5 ani în
valoare cumulată de cel puțin 789.915,96 lei valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a
maximum 2 contracte.
Notă: Perioada de 5 ani se va raporta la data limită de depunere a ofertelor stabilită inițial prin anunțul de participare, chiar dacă
ulterior inițierii procedurii această dată va fi decalată. - 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, urmează să fie prezentate, la solicitarea
autoritățiicontractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără a se limita la,
enumerarea nefiind cumulativă:
- copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;
- certificate de predare-primire;
- recomandări;
- procese-verbale de recepție;
- certificate constatatoare
- orice alte documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar, din care să reiasă că serviciile
au fost duse la bun sfârșit  precum și  informații  privind:  beneficiarul,  cantitatea (indicatori  tehnici  ce caracterizează obiectul
contractului), elementele solicitate,  perioada de prestare a serviciului.
Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.
Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat
drept experiența similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertantul  trebuie  sa  fi  prestat  servicii  similare  (servicii  de  proiectare  (în  oricare  fază)  pentru  lucrări  de  construire
/reabilitare/modernizare/ rețele de iluminat) în ultimii 3 ani în valoare cumulată de cel puțin 17.411,76 lei valoare care se poate
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demonstra prin însumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a maximum 2 contracte.
Notă: Perioada de 3 ani se va raporta la data limită de depunere a ofertelor stabilită inițial prin anunțul de participare, chiar dacă
ulterior inițierii procedurii această dată va fi decalată. - 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, urmează să fie prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără a se limita la,
enumerarea nefiind cumulativă:
- copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;
- certificate de predare-primire;
- recomandări;
- procese-verbale de recepție;
- certificate constatatoare
- orice alte documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar, din care să reiasă că serviciile
au fost duse la bun sfârșit  precum și  informații  privind:  beneficiarul,  cantitatea (indicatori  tehnici  ce caracterizează obiectul
contractului), elementele solicitate,  perioada de prestare a serviciului.
Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.
Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat
drept experiența similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
3.) Proportia de subcontractare
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna,
fara a fi obligati insa sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie
legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie
necesara pentru buna indeplinire a contractului. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de
atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru.
INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI: Operatorul economic poate invoca sustinerea unui tert/unor terti în ceea ce priveste
îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații
privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. În cazul în care
operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata va prezenta un
angajament ferm de sustinere în acest sens, din partea tertului/tertilor. Se va depune si completa Formularul nr. 7 – Angajament
ferm de sustinere. În cazul în care sustinerea tertului sustinator/tertilor sustinatori  vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi
experienta similara), angajamentul va asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta. Tertul/tertii care
asigura sustinerea trebuie sa nu se încadreze în motivele de excludere prevazute la Art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII: 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. Autoritatea contractanta va
verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la Art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, în legatura cu subcontractantii
propusi, prin analizarea DUAE-ului depus de catre acestia, in baza prevederilor Art. 191 – Art. 193 din Legea nr. 98/2016. În cazul în
care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor Art. 171 din Legea nr. 98/2016,
autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în
urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. - Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în
calitate de ofertant individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul
participării la procedura de atribuire, în condițiile prevăzute de Legea nr. 98/2016.
În cazul în care părți  din contractul  de achiziție publică urmează să se îndeplinescă de unul sau mai mulți   subcontractanți,
autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractelor încheiate între viitorul
contractant și subcontractanții nominalizați în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor
constitui în anexe la contractul de achiziție publică.
Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în ofertă fără acceptul
autorității contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare
inițiale.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1)
din Legea nr. 98/2016. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte.
Acordul de asociere se prezintă de către toți ofertanții odată cu DUAE, la data limită de depunere a ofertelor.
În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea de
contract care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. De asemenea se va prezenta câte
un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către
fiecare dintre aceștia. Astfel, următoarele documente care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate de către toți ofertanții
odată cu DUAE, la data limită de depunere a ofertelor: Formularul A3 Acord de subcontractare, Formularul A4 Acord de asociere.
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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: 11.10.2021 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: 11.02.2022
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2021; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

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

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

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesați este descris în Notificarea
ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile  desfășurate exclusiv  prin mijloace electronice din 08.04.2019 (disponibilă  la  adresa
www.anap.gov.ro).
Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți privind documentația de atribuire publicată și răspunsurile la acestea se vor adresa prin
SEAP, in format .pdf semnate electronic. Autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse prin SEAP.
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin
intermediul SEAP, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnatura electronică.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin
intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente semnate cu semnătură electronica extinsă
care conțin noi prețuri, caz în care contractul se va atribui ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

 
VI.4) Proceduri de contestare

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

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Eventualele  contestatii  se  pot  depune  la  Consiliul  National  de  Solutionare  a  Contestatiilor  si  vor  fi  solutionate  potrivit
Legii 101/2016. In conformitate cu prevederile Art. 8 din Legea nr. 101/2016 persoana care se considera vatamata poate sesiza
CNSC/Instanta in termen de 7 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de
concesiune este mai mica decat pragurile valorice, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
U.A.T. ORASUL SEINI 
Adresa: Str. Piata Unirii Nr. 16; Localitatea: Seini; Cod postal: 435400;; Tara: Romania; Telefon: +40 262491090; Fax: +40 262491000;
E-mail: primariaseini@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.seini.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2021
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