
Servicii elaborare PT + PAC+ DE+VT și asigurare asistență
tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de
investiții„AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC URBAN ORAȘUL

SEINI”
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  elaborare  PT  +  PAC+  DE+VT  și  asigurare  asistență  tehnică  din  partea  proiectantului  pentru  obiectivul  de
investiții„AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC URBAN ORAȘUL SEINI”
Numar referinta: 1_2022_PAAPD 3627765

 
II.1.2) Cod CPV principal
71200000-0 Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului de  achiziție publică constă în:
Servicii  elaborare  PT  +  PAC+  DE+VT  și  asigurare  asistență  tehnică  din  partea  proiectantului  pentru  obiectivul  de
investiții„AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC URBAN ORAȘUL SEINI” în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord -
Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare
urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură
și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479
La elaborarea documentaţiilor tehnice se vor respecta prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi prevederile şi
condiţiile impuse prin avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, așa cum este prevăzut în art. 11-12, secţiunea 6 și
anexa nr. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii  finanţate din fonduri publice, modificările
ulterioare.
  
Contractul cuprinde următoarele etape principale:
- Întocmirea documentațiilor tehnice necesare obținerii avizelor specificate în certificatul de urbanism și obținerea acestora + PAC în
maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de începere;
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- Realizarea PT + DE în maxim 60 de zile de la emiterea ordinului de începere;
- prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru o perioadă de 18 luni, până la recepția finală a lucrărilor.
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 8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 475023; 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: 71200000-0 Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare: 
Orașul Seini, Județul MaramureșOrașul Seini, Județul Maramureș

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Realizarea  documentațiilor  tehnico-economice  pentru  faza  PT  +  PAC+ DDE+ VT  și  asigurare  asistență  tehnică  din  partea
proiectantului pentru obiectivul de investiții„AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC URBAN ORAȘUL SEINI” în cadrul proiectului „Sprijin la
nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze
turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”,
cod SMIS 143479, pe baza Studiului de fezabilitate nr. 3/2021 anexat.

 
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: COD SMIS 143479
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT

 

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: 
Cerința  nr. 1:
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:

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1100365/28.01.2022] Pagina 2
Generat la: 31.01.2022 07:12



• 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
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.
Cerința nr. 2:
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, Golondzac Vasile; Sasca Ovidiu -
secretar general u.a.t.; Danci Gabriela- consilier juridic; 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; Ștef Andrada Maria- membru
comisie licitatie; Marcel-Andrei Mare-Roșca - 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 servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertantul va face dovada prestării în ultimii 3 ani împliniți la data limită de depunere a ofertelor, de servicii duse la bun sfârșit
similare din punct de vedere al complexității și/sau utilității cu cele care fac obiectul contractului la nivelul unuia sau maxim 3 (trei)
contracte cu o valoarea cumulata de minim 475.023,00 lei.  Prin servicii  similare autoritatea contractantă înțelege servicii  de
elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire de documentații tehnice aferente unei faze de proiectare conform legislației specifice
incidente la amenajări de parcuri/centre civice etc. și care trebuie să se regăsească cel puțin la nivelul unui contract.
Serviciile trebuie sa fie prestate pentru faza de proiectare PT/PAC aferente unor obiective de investitii minim categoria C, de
importanta normala, si clasa importanta III
Notă: Prin „servicii duse la bun sfârșit” se înțelege: a) servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului să permită
elaborarea unui livrabil care să poată să fie utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii recepționate la sfârșitul prestării.
- Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate de
către candidați/ofertanți informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și
datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor
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asumate în 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.
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.
Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice operator economic ofertant are dreptul:
i. să invoce susținerea unui terț (entitate) și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura
relațiilor juridice existente între operatorul economic ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art. 182 din
Legea nr. 98/2016.
ii. să participe în comun cu alți operatori economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016.
În situațiile menționate anterior, după caz, odată cu oferta se va depune și DUAE pentru terț susținător și/sau membrii asocierii și la
cererea autorității contractante, odată cu documentele ce demonstrează îndeplinirea cerinței și acordul de asociere (formular din
secțiunea Formulare) și/sau angajamentul ferm al terțului susținator tehnic (formular din secțiunea Formulare).
Cerința mai sus menționată este obligatorie și se evaluează: CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ/ CERINȚĂ NEÎNDEPLINITĂ utilizând ca referințe:
i. descrierea din Fișa de Date a Achiziției - secțiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională,
ii. informațiile furnizate de operatorul economic ofertant în DUAE (răspuns), în aplicarea prevederilor art. 193, alin. (1) din Legea nr.
98/2016 și art. 132, alin. (1) din NM aprobate prin HG nr. 395/2016, în etapa de verificare a modului de îndeplinire a cerințelor
minime, respectiv,
i. informațiile furnizate de operatorul economic Ofertant în DUAE (răspuns),
ii. documentele justificative ce urmează a fi furnizate de operatorul economic ofertant pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns),
în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 și art. 132, alin. (2) din NM aprobate prin HG nr. 395/2016.
2.) Proportia de subcontractare
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. - 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.
Prezentarea DUAE – documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit
de Comisia Europeană, constând în declarația pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de
calificare și selecție, în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 98/2016.Un operator economic care participă pe cont propriu și care
nu se bazează pe capacitățile altor entități, trebuie să completeze un singur DUAE. Un operator economic care participă pe cont
propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor entități (terț/terți susținător/susținători, subcontractanți) trebuie să se
asigure că autoritatea contractantă primește propriul său DUAE împreună cu un DUAE separat care cuprinde informațiile relevante
pentru fiecare din entitățile pe care se bazează. În cazul în care la procedură participă o asociere, trebuie prezentat un DUAE separat
care să cuprindă informațiile solicitate în părtile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanți.

 

Sectiunea IV: Procedura
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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: 15.02.2022 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: 15.06.2022
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.02.2022; 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
-

 
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
-
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VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2022
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