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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

COMUNA BACIA

Adresa postala: sat BACIA, nr. 242, Localitatea: Bacia, Cod postal: 337040, Romania, Punct(e) de contact: EMIL IOAN RISTEIU, Tel. +40 0254264580, 
Email: primariabacia@yahoo.com, Fax: +40 0254264660, Adresa internet (URL): www.bacia.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.
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II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

„MODERNIZARE DC 50B TRONSON KM 0+000 – KM 1+523 SI TRONSON  KM 2+336 – KM 4+566,COMUNA BACIA,JUDETUL 
HUNEDOARA”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: Comuna Bacia

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de proiectare si executie lucrari Modernizare DC 50B tronson km 0+000 – km 1+523 si tronson km 2+336 – km 4+566,comuna 
Bacia,judetul Hunedoara.

Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in cazul in care acestea au fost solicitate cu 7 zile inainte de data limita de 
depunere a ofertelor.

45233220-7 Lucrari de imbracare a drumurilor (Rev.2)

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Servicii de proiectare si executie lucrari Modernizare DC 50B tronson km 0+000 – km 1+523 si tronson km 2+336 – km 4+566,comuna 
Bacia,judetul Hunedoara, in valoare de 1.985.818 lei astfel:

- proiect tehnic-30.029 lei

- organizare de santier- 38.349 lei

- constructii si instalatii – 1.917.440 lei

Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul 
proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile

prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Valoarea estimata fara TVA: 1,985,818.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
16 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO423 - Hunedoara

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de stat/ bugetul local/PNDL II

III.1.3) 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.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Ofertantul va constitui garan?ia de participare în cuantum de 19.850 lei. Echivalen?a 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 ?i completarile ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va 
realiza în contul RO16TREZ3665006XXX009961, cod fiscal 4374270,  deschis la TREZORERIA DEVA, dovada constituirii garantiei de 
participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la termenul limita de depunere a ofertelori cu mentionarea obiectului contractului.Perioada 
de valabilitate a garan?iei de participare va fi cel pu?in egala cu perioada de valabilitate a ofertei. 

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Garantia de participare, se va transmite în SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor, semnata cu semnatura electronica extinsa. 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 însotita de traducerea 
autorizata în limba româna. (Formularul)

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul garan?iei de buna execu?ie este de 10% din valoarea contractului fara TVA in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din 
H.G. nr. 395/2016. Garantia de buna executie se constituie, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara 
sau de o societate de asigurari in conditiile Art. 40 alin (1) din H.G. 395/2016, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile 
partiale, in conditiile prevazute la art. 40 alin. (3), (4) si (5) din H.G nr.395/2016. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna 
executie conform prevederilor art. 42, alin. (3) lit b) si alin. (4) din H.G nr. 395/2016.

In cazul consituirii prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale contractantul are obliga?ia de a deschide la unit. 
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozi?ia autorita?ii contractante. Suma ini?iala 
care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.  (Formular)

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servicii nr 100/2016;

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;

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

HG nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din 
legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice

Legea nr.101/2016 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

Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota:  Legislatia nu este limitativa.

c) www.anap.gov.ro
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1. Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile 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:

•	-certificat de atestare fiscala(datorii la bugetul consolidat general) si certificat de taxe si impozite locale(datorii la bugetele locale),din care 
sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii.Pentru persoanele juridice straine,se va prezenta orice document edificator,eliberat 
de autoritatea competenta din tara in care acestia sunt rezidenti,prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a 
impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local,in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.In situatia in care ofertantul desfasoara 
activitati in mai multe sedii/puncte de lucru,se vor prezenta certificatele respective pentru fiecare sediu si punt/puncte de lucru in parte,pentru 
care exista obligatii de plata conform prevederilor Legii nr.31/1990,Legea societatilor comerciale,cu completarile si modificarile ulterioare, si 
art.34 din Codul de procedura fiscala.Se vor transmite,dupa caz, documente prin care se demonstreazafaptul ca operatorul economic poate 
beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2),art.167 art.(2),art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 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;

•	alte documente edificatoare, dupa caz.

2.  Ofertantii sau dupa caz, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii declarati nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de 
art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) 
si e) din Legea nr. 98/2016.  Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, 
subcontractant si tert sustinator).

•	

3. Persoana cu functii de decizie în cadrul autoritatii contractante: Alba Florin-primar,Kaluza Francisc-viceprimar,Stef Ioan-secretar,Jeler 
Maria-contabil,Danila Niculina-inspector compartiment Achizitii,consilieri locali:Panta Nicolae,Turculet Costel,Bolfos Vasile Sorin,Sim 
Simion,Moldovan Paul Remus,Petrutescu Vasile,Muntean Damian Adam,Rat Adrian,Margai Zoltan,Sabau Alin Gheorghe

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

1.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 situa?iei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv: certificat constatator emis de ONRC, 
la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii 
ofertelor.

Documentele care dovedesc indeplinirea cerintei: -Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte cel putin obiectul de activitate al ofertantului, informatiile legate de 
reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate autorizate conform art. 15 din Legea nr.

359/2004 si codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator 
emis de Oficiul Registrului Comertului.

Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

  In cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator. 

In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. Modalitatea de indeplinire 
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre Entitatea Contractanta la finalizarea evaluarii ofertelor, 
doar ofertantului clasat pe primul loc. Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente echivalente emise in tara de rezidenta, are sa 
dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este 
rezident,si,dupa caz,de atestare,ori apartenenta din punct de vedere profesional,in conformitate cu cerintele legale din tara in care este 
stabilit operatorul economic,in limba in care au fost emise,in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu 
originalul”,insotite de o traducere a acestora in limba romana.. Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator Declaratia 
DUAE se completeaza online accesand site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. -In cazul unei oferte comune, situatia 
personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si 
capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
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Cerinta 1: Experien?a similara 

a)	Pentru servicii de proiectare: prestare de servicii similare(adica servicii de 
proiectare) in ultimii 3 ani,in valoare cumulata de minim  30.029,00 lei 

b)	Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani au executat 
lucrari similare obiectului contractului,respectiv lucrari pentru infrastructura 
similara sau superioara din punct de vedere al complexitatii, in valoare 
cumulata de minim 1.955.789  lei la nivelul a unui contract, sau maxim 3 
contracte. Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza prin 
raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea 
contractanta prin anuntul de participare simplificat. Pentru contractele a 
caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, data la care se va 
calcula echivalenta

leu/alta valuta: - conform cursului B.N.R. din data publicarii anuntului de 
participare

simplificat. 

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta 
accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), 
in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de 
calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada

preliminara. 



Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin 
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii 
contractante (inclusiv de ofertantul asociat, tertul sustinator si 
subcontractant, dupa caz), conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, 
coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. DUAE se va depune, dupa caz, si de 
catre tertul sustinator

Se va completa DUAE in conformitate cu      prev. art. 193 alin. 
(1)din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti 
la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,cum 
ar fi numarul si data contractului invocat drept experienta 
similara,valoarea contractului,beneficiarul si durata contractului
(perioada de executie a lucrarilor)precum si ponderea lucrarilor 
executate in cadrul contractului.



Operatorul economic clasat pe locul primul loc in clasamentul 
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta 
documente justificative pentru a demonstra indeplinirea cerintei, 
respectiv: 

- documentele edificatoare care  probeaza/confirma indeplinirea 
cerintelor de calificare asumate in DUAE pot fi: copii dupa parti 
relevante ale contractelor, procese-verbale de recep?ie a 
lucrarilor(lucrari recep?ionate pe obiecte,care sunt insotite de 
proces verbal de receptive intocmit in conformitate cu 
prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte 
obiectul contractului, sau lucrari recep?ionate la sfarsitul 
prestarii), documente constatatoare sau orice alte documente 
emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau 
beneficiar privat din care rezulte faptul ca a prestat lucrarile 
solicitate ca experienta similara si au fost executate în 
conformitate cu normele legale în domeniu 



Din documentele prezentate trebuie sa reiasa: beneficiarul 
(autoritati publice sau clienti privati), denumirea contractului, 
valoarea, obiectul si perioada de prestare (inclusiv data incheierii 
contractului).



In cazul in care documentele prezentate nu sunt relevante, 
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita 
informatii si documente suplimentare.

 

Daca operatorul economic invoca sustinerea unui/unor tert/terti, 
odata cu DUAE va prezenta angajamentul de sustinere privind

experienta similara (Formular - Tert sustinator al capacitatii 
tehnice si/sau profesionale) de catre fiecare tert

sustinator, împreuna cu documentele anexe la angajament, 
transmise acestora catre tert sustinator, din care rezulta modul 
efectiv în care se va materializa sustinere acestuia/ acestora. 

Documentele justificative care probeaza cele

asumate în angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat 
pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contracte. 

Tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste 
indeplinirea criteriilor

privind capacitatea tehnica si/sau profesionala nu trebuie se 
incadreaze in motivele de excludere prevazute la art. 59, 60, 
164, 165 si 167.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

Cerinta 2. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)

Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta 
partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de 
identificare ale subcontractantilor propusi.

Ofertantii vor include in DUAE informatiile solicitate cu privire la 
subcontractanti. 

In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile 
subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile

de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat 
pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si 
semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

Odata cu DUAE va prezenta si acordul de subcontractare 
(Formularul model). 

Documentele justificative care probeaza cele asumate în 
acordulde subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului clasat 
pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. 



Nota 1: Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze 
in oferta, in conformitate cu prevederile art. 150, alin (2) din 
HG395/2016 si ale art. 219 coroborate cu art. 220 din Legea 
98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali 
pentru:

-Subcontractantii sai implicati in executarea contractului de 
achizitie publica, 

-Pentru subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului 
de subcontractare



Nota 2: Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei 
situatii de excludere prevazute la art. 59,60,164, 165 si 167 din 
Legea 98/2016 in legatura cu subcontractantii propusi. 



Nota 3: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita 
ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar 
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa transmita informatii si 
documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si 
profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la 
partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le

indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si 
documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus 
are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru 
partea/partile din contract pe care acestea urmeaza sa o/le 
indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta respinge 
subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data 
inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care

sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru 
partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le 
indeplineasca efectiv conform art. 174, alin. (1) si (2) din Legea 
98/2016.



Nota 4: Avand in vedere prevederile articolului 218 din Legea 
98/2016, subcontactorii isi vor exprima la momentul incheierii 
contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii

acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de 
a fi platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens,

vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si 
datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care

umreaza sa fie indeplinite de catre acestia, valoarea la care se 
ridica partea/partile respective, precum si acordul 
subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art. 150 alin (1) si 
(2) din HG 395/2016). Autoritatea contractanta efectueaza platile

directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia 
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3

parti, respectiv autoritate contractanta, contractant si 
subcontractant sau de autoritatea contractanta si subcontractant 
atunci cand, in mod nejustificat, contractantul blocheaza

confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.



Nota 5: Contractantul are obligatia de a notifica autoritatea 
contractanta privind orice modificare a subcontractantilor pe 
durata contractului de achizitie publica. 



Nota 6: Contractantul are dreptul de a implica noi 
subcontractanti pe durata executarii contractului de achizitie 
publica, cu conditia ca nominalizare a acestora sa nu reprezinte

o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, in 
conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In aceasta situatie, 
contractantul va respecta prevederile art. 219, alin. (4) si alin. 
(5).

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
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III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

2 Termenul de realizare a 
PT (P2)

10.00% 10.00

Descriere: Componenta tehnica

Algoritm de calcul: Punctaj tehnic = (Tmin/To) x 10,unde  Tmin = cel mai mic termen de prestare ofertat,To = termen de 
prestare ofertat.

Termenul maxim de prestare a serviciilor este de 45 de zile.Pentru orice durata mai mare decat termenul maxim,oferta va fi 
declarata neconforma.

Termenul minim de prestare este de 15 zile.Ofertel care vor avea un termen de prestare a serviciilor mai mic de 15 zile nu 
va fi punctat suplimentar.

Termenul de prestare trebuie sa fie real si sa poata fi sustinut si argumentat de ofertant in cazul in care achizitorul va solicita 
clarificari.



	

NOTA: Formula de calcul punctaj: Punctaj total = Punctaj factor de evaluare 1 + Punctaj factor de evaluare 2 (P = P1 + P2 )

Oferta castigatoare este oferta clasata pe primul loc (punctaj maxim).

Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, Autoritatea contractanta va desemna castigator 
pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut.

Algoritm de calcul: Punctaj financiar = (pret minim/ pret ofertat) x 90, în care: pret minim este pretul cel mai scazut din 
ofertele considerate admisibile si conforme din punct de vedere tehnic si i se va acorda maximul de puncte, respectiv 90 de 
puncte; pret ofertat este pretul ofertei evaluate. Nota: Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi 
respinse. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislatiei în vigoare Pentru acest factor de evaluare se va acorda 
punctajul P1.

1 Pretul ofertei 90.00% 90.00

Descriere: Componenta financiara

Criterii Pondere Punctaj maxim

) Intra in licitatie electronica / reofertare (( ) Direct proportional  ( ) Invers proportional

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

3

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

90 zile

Punctaj maxim: 100.00

Online

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
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IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica se va întocmi într-o maniera organizata, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a 
corespondentei informatiilor cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele impuse prin caietul de sarcini/documentatia de 
atribuire. Ofertantii vor avea in vedere faptul ca cerintele impuse prin documentatia de atribuire/caietul de sarcini sunt minime si 
obligatorii.Ofertele care nu respecta cerintele minimale prevazute in documentatia de atribuire/caietul de sarcini vor fi declarate neconforme. 
In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 
corespund cerintelor prevazute in documentatia de atribuire/caietului de sarcini, prevaleaza prevederile acesteia/acestuia .

Propunerea tehnica va cuprinde cel putin urmatoarele:

- Organigrama / descrierea echipei, incluzând activitatile si sarcinile concrete care vor fi încredintate personalului implicat în îndeplinirea 
contractului .Se va prezenta modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora.Personalul cheie 
responsabil de contract va trebui sa asigure specializarile minime necesare: 

     - Sef santier - inginer constructor

     - ing.topograf

     - Responsabil tehnic cu executia lucrarilor(RTE)

     -Responsabil SSM

- Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor, ce trebuie sa cuprinda cel putin prezentarea generala a lucrarii, descrierea 
sistemului calitatii. 

- lista procedurilor tehnice de executie a tuturor categoriilor de lucrari care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii.

- Declaratia ofertantului cu privire la insusirea prevederilor documentatiei tehnice.

- Perioada de garantie a lucrarilor va fi de minim 36 luni, se va exprima global, pentru întreg obiectivul de investitii în luni calendaristice de la 
data întocmirii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezinta perioada de timp cuprinsa între data receptiei la terminarea 
lucrarilor si data receptiei finale, în cadrul careia antreprenorul are obligatia înlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor si/ sau deficientelor 
aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile.

- Se vor respecta conditiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari Se va prezenta o declaratie pe proprie 
raspundere în acest sens (Formular atasat). Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la 
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:

- http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

- Grafic fizic si valoric de executie al lucrarilor si serviciilor.( (Formulare atasate).

- Modelul de contract acceptat

Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national care se refera la protectia mediului se pot obtine de la Agentia Nationala 
pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:

http://www.anpm.ro/ro/legislatie

Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens (Formular);

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat care se completeaza în S.E.A.P si care va fi criptat. Propunerea financiara va 
fiexprimata în Lei fara TVA ,cu doua zecimale.Se va transmite formularul de oferta insotit de centralizatorul de preturi . Documentele 
aferente Propunerii Financiare se transmit in format electronic (scanate) in SEAP, in mod obligatoriu semnate cu semnatura electronic 
extinsa a reprezentantului legal sau a persoanei imputernicite de acesta in acest sens si trebuie sa fie stampilate si lizibile in 
totalitate.Ofertele,solicitarile de clarificari precum si raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise prin intermediul SEAP.Data si ora 
limita pentru depunerea ofertelor vor fi precizate in invitatia de participare. In conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) si (3) coroborat cu 
60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, documentele se transmit prin mijloace electronice, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe 
un certificate calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii, fiind încarcate într-o sectiune dedicata a 
portalului SEAP, iar continutul acestora este vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare.

Nu se va permite nicio modificare a valorii ofertei sau a continutului acesteia dupa expirarea termenului limita de depunere. 

Elaborarea propunerii financiare în alta forma decât cea stabilita mai sus, va avea ca efect respingerea ca neconforma a ofertei. Daca pretul 
ofertat nu rezulta clar din formularul de oferta, oferta va fi respinsa ca neconforma. Oferta care nu contine formularul de oferta, va fi 
respinsa.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa 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 informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, 
propunerea tehnica si propunerea financiara,dovada constituirii garantiei de participare,declaratia privind conflictul de interese, vor fi 
transmise in format electronic / prin mijloace electronice. Oferta va contine si un opis al documentelor depuse. Link-ul la care poate fi 
accesat si completat DUAE: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele 
încarcate în SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului. Se va depune 
formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, însotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale 
specifice, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea 
contractanta. Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie sa elaboreze oferta în 
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sa indice în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din 
propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Pretul se cripteaza, iar 
documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE



Fisa de date

Pagina 9/9Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-02-2018 14:04

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Pentru completarea DUAE operatorii economici trebuie sa acceseze urmatorul link : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . 
DUAE se va depune  in format  . xml semnat cu semnatura electronica.

Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret”. În situatia în care 
doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a

pretului ofertat, iar oferta câstigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentului astfel refacut. În situatia în care prin 
aplicarea acestui sistem nu se obtine o departajare a ofertelor clasate pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti 
reofertarea (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi 
depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Daca oferta este depusa de o asociere formata din 2 sau mai multi operatori economici, garantia de participare/de buna executie se va 
constitui în numele asocierii.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

COMUNA BACIA

Adresa postala: LOCALITATEA BACIA, BACIA, NR. 242, Localitatea: BACIA, Cod postal: 337040, Romania, Tel. +40 254/264580, Email: 
primariabacia@yahoo.com, Fax: +40 0254264660, Adresa internet (URL): www.bacia.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri


