Fisa de date
Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA BORCA (PRIMARIA BORCA)
Adresa postala: Sat BORCA, Com BORCA, Jud NEAMT, Localitatea: Borca, Cod postal: 617075, Romania, Punct(e) de contact: Amariei Lenuta, Tel. +40
0735850852, Email: primariaborca@yahoo.com, Fax: +40 0233268001, Adresa internet (URL): www.primariaborca.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

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
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II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Achizitia unui buldoexcavator pentru dotarea serviciului public de administrare a drumurilorcomunale si vicinale din comuna Borca, judetul
Neamt

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria comunei Borca, judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect furnizarea unui buldoexcavator.Valoarea estimata a investitiei este de 504.240,00 lei fara TVA, echivalent a
114.600, 00 euro fara TVA, la cursul BCE din data de 25.09.2014, respectiv 1 euro = 4,4000 lei. Ponderea cheltuielilor diverse si
neprevazute este de 0% din valoarea estimata a utilajului.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43262100-8 Excavatoare mecanice (Rev.2)

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
Valoarea estimata pentru procedura cerere de oferta - furnizare utilaj pentru proiectul de investitie:" Achizitia unui buldoexcavator pentru
dotarea serviciului public de administrare a drumurilor comunale si vicinale din comuna Borca, judetul Neamt", este de 504.240,00 lei fara
TVA, echivalent a 114.600, 00 euro fara TVA, la cursul BCE din data de 25.09.2014, respectiv 1 euro=4,4000 lei.
Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 0% din valoarea estimata a utilajului.
Valoarea estimata fara TVA: 504,240.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

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

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Valoarea garantiei de participare este de 10.000,00 lei. Perioada de valabilitate a garantiilor de participare este de 90 de zile de la data
limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Mentionam faptul ca echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la
cursul BCE din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile sau din data publicarii invitatiei de participare.
Modalitati de constituire: scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante; un instrument de garantare sau virament bancar
emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în cuantumul si valabilitatea stabilite, in original si va contine,
obligatoriu, toate prevederile art. 87, alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; OP cu conditia confirmarii acestuia
de catre banca emitenta, pana la ora deschiderii ofertelor - în contul IBAN RO50TREZ4945006XXX000055, deschis la Trezoreria Bicaz,
beneficiar Comuna Borca, CUI 2614139. In cazul ofertantilor sau grupului de ofertanti din categoria IMM (se vor prezenta doc. conf. Legii
346/2004), valoarea se reduce la 50%. Restituirea GP se va realiza în acord cu prevederile art. 88, din HG 925/2006.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Nu

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
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Proiect finantat integral prin finantare nerambursabila alocata de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Programul FEADR, Masura
413.322.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

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

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)Ordinul ANRMAP nr. 314/2010
d)Ordinul ANRMAP nr. 509/2011
Pentru consultarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anrmap.ro.

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
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider,
asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru aceasta (Formularul nr. 12).
Cerinta nr. 1:
Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 180, 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
1. Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu
Formularul nr. 1 – Declaratie privind eligibilitatea, completat in original, datat, semnat, prin care sa se ateste faptul ca ofertantul in ultimii 5
ani de activitate nu a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participare la activitati ale unei organizatii
criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. Documentul solicitat privind neincadrarea in preved art. 180 din OUG
34/2006 va trebui prezentat si de asociat/tertul sustinator. Declaratia privind eligibilitatea va fi prezentata in original in conformitate cu
prevederilor art. 5, alin. (3) din Ordinul 509/2011.
Pentru persoane fizice/juridice straine se au in vedere prevederile art. 182, alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 34/2006. Documentele vor fi
prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”, la care se va alatura traducerea autorizata si
legalizata a acestora în limba romana.
2. Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu
Formularul nr. 2 – Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 pentru ofertant/ofertant asociat, respectiv Formularul 2^1
– Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 pentru tert sustinator
daca e cazul, potrivit modelelor formularelor din fisierul “Formulare”. Incadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. In situatia in care ofertantul prezinta tert sustinator, acesta nu trebuie sa se afle in
situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006.
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 va fi prezentata in original in conformitate cu prevederilor art. 5,
alin. (3) din Ordinul 509/2011.
Pentru persoane fizice/juridice straine se au in vedere prevederile art. 182, alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 34/2006. Documentele vor fi
prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”, la care se va alatura traducerea autorizata si
legalizata a acestora în limba romana.
3. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa completeze certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta
(Formularul nr. 3).
Fiecare ofertant/candidat la procedura va prezenta certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta, completat conform Ordinului
314/2010 emis de A.N.R.M.A.P. În cazul în care ofertantul este o asociere de mai multi operatori economici, certificatul va fi prezentat în
numele asocierii, caz în care va fi semnat si stampilat de catre toti operatorii economici ce fac parte din asociere. Certificatul de participare la
licitatie cu oferta independenta va fi prezentat in original in conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3), din Ordinul 509/2011.
Acest certificat nu se solicita eventualilor subcontractanti.
4. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia societatea are
sediul social, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului,
prezentat în original/copie legalizata/copie lizibila certificata „conform cu originalul”, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii
scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, conform Notificarii nr.
149/24.09.2013 emise de ANRMAP. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor
la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr. 925/2006.
In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici
pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006, in aceasta situatie devin aplicabile prevederile
art. 9 alin. (3) din Ordinul 509/2011.
Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea certificatelor in original sau copie lizibila certificata „conform cu originalul” semnata
si stampilata, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu
vizeaza toate situatiile, atunci ofertantul va redacta o declaratie pe propria raspundere prin care va specifica faptul ca nu se afla in nici una
din situatiile de la punctul 4. Daca vor exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
5. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de autoritatile competente de pe langa unitatile administrativ
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teritoriale pe raza carora societatea are sediul social, prezentat în original/copie legalizata/copie lizibila certificata „conform cu originalul”, din
care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor/candidaturilor, conform Notificarii nr. 149/24.09.2013 emisa de ANRMAP. In masura in care procedura de emitere a
acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie
raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu
vizeaza toate situatiile, atunci ofertantul va redacta o declaratie pe propria raspundere prin care va specifica faptul ca nu se afla in niciuna
din situatiile de la punctul 5. Daca vor exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
6. Atat operatorii economici ofertanti la procedura, cat si tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in prevederile articolului 69^1 din OUG
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
În sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii
contractante ce detin functii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire si membrii comisiei de
evaluare sunt:
-Nita Geo Ovidiu - Primarul comunei Borca;
-Nita Petru – viceprimarul comunei Borca;
-Ciobanu Maricica – contabil Primaria comunei Borca.
-Balacianu Elena – secretar Primaria comunei Borca;
-Consilieri locali: CALU DANIEL, BUDAI AUREL, DUMITRASCU IONEL, PETRESCU GHEORGHE, RUSCANU DANIEL, DUMITREAN ION,
LUPU COSTICA, FEDELES CONSTANTIN, AFLOAREI MIRCEA, CÎRJA PAUL, BACIU CEZAR, DAHON IOSIF.
Atat operatorii economici participanti la procedura, indiferent de calitatea acestora (ofertant/ofertant candidat/ofertant
asociat/subcontractant), cat si tertii sustinatori vor trebui sa respecte art. 69^1 din OUG 34/2006 modificata si completata, conform caruia
„Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere
sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se
afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante este exclus din procedura de atribuire.” In acest sens ofertantii vor completa Formularul nr. 4 – Declaratie privind neincadrarea
in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atasat prezentei.
Declaratia pe propria raspundere in temeiul art. 69^1 din OUG 34/2006, art. 90 si art. 93 din Legea 161/2003 va fi prezentata in original in
conformitate cu prevederilor art. 5, alin. (3) din Ordinul 509/2011. In vederea verificarii incadrarii in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantii societati pe actiuni vor prezenta extras din Registrul actionarilor/asociatilor
certificat de administratorul societatii.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Operatorii economici ofertanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a furniza bunurile ce fac obiectul prezentei
proceduri de atribuire.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai
jos, pentru partea din contract pe care o va efectua in cadrul contractului.
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider,
asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru aceasta.
Daca exista incertitudini referitoare la documentele prezentate de ofertanti, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii
direct de la autoritatile competente.
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale se va evalua prin prezentarea urmatoarelor documente:
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul judetului in care este inregistrat operatorul economic cu
informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN
din Certificatul Constatator. Acesta se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se poate efectua si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre
O.N.R.C. în forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. Informatiile din certificatul
constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta
comuna, cerinta este considerata indeplinita daca asociatii au ca domenii de activitate cele cu codul corespunzator pentru partea din
contract pe care o realizeaza. Tertul nu poate sustine un operator economic ofertant cu codul sau CAEN, din considerentul ca un cod CAEN
ii apartine in nume propriu. Nota: Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor
privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata (in cazul in care acesta a
prezentat in cadrul ofertei documentul in copie lizibila certificata „conform cu originalul”).
Persoanele juridice straine trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din
tara in care ofertantul este stabilit si faptul ca obiectul de activitate corespunde cu obiectul contractului. In acest caz, persoanele juridice
straine trebuie sa prezinte un document care dovedeste forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Aceste documente vor fi traduse in limba romana de traducator
autorizat, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa
prezinte documnentele solicitate pentru partea sa de contract pe care o realizeaza.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
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Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr.1.1 Persoanele juridice române / straine vor prezenta: cifra de
afaceri medie globala pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), a carei valoare
trebuie sa fie de minim 1.000.000,00 lei.

Se va completa si de va depune, in original: Formularul nr. 7 „Informatii generale”si Formularul nr. 5 - Declaratie IMM.

Pentru unitatile economice infiintate in ultimii trei ani se va lua in calcul cifra
medie de afaceri globala incepand cu data infiintarii si pana în prezent.
Se solicita prezentarea documentelor doveditoare (bilanturile contabile sau
orice alte documente edificatoare) prin care ofertantul isi poate dovedi cifra
de afaceri, din ultimii 3 ani, semnate si stampilate/vizate si inregistrate de
persoane abilitate/organe competente.
1.2 Persoane juridice strãine vor prezenta: traduceri autorizate ale
documentatelor justificative.
Pentru IMM-uri se va tine cont si de facilitatile oferite de legea 346/2004,
inclusiv de art. 16 alin (2) (Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de
reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia pentru
participare si garantia de buna executie cerute in achizitiile publice de
produse, lucrari si servicii).
Atunci cand un grup de operatori economici depun oferta comuna, situatia
economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului.

Pentru dovedirea indicatorului de cifra de afaceri din ultimii 3 ani
(2012, 2013, 2014), autoritatea contractanta solicita prezentarea
oricaror documente edificatoare care sa contina informatiile
relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa
economico-financiara.Acestea se vor prezenta in copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul"
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale
documentatiei de mai sus, daca reglementarile legale din tara de
origine nu prevad bilant contabil sau balanta de verificare
contabila.
Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri medii globale se va
aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BCE pentru
fiecare an in parte din ultimii 3 ani.
Cifra medie de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu
anual al BCE astfel:
- in anul 2012, 1 euro = 4,4593 Ron;
- in anul 2013, 1 euro = 4,4190 Ron;
- in anul 2014, 1 euro = 4,4437 Ron.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte atat fisele de
Informatii generale si copii ale documente edificatoare care sa contina
informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa
economico-financiara.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte
atat fisele de Informatii generale, cat si copii ale documentelor
edificatoare care atesta capacitatea economico-financiara a
acestora. In cazul unei asocieri, se va prezenta o fisa
centralizatoare pe asociere a mediei globale a cifrei de afaceri
La evaluarea situatiei economico-financiare, nu se iau in considerare datele pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014). Ofertantii nerezidenti vor
subcontractantilor.
prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor
solicitate mai sus.
Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic
Ofertantul va depune in original urmatoarele documente:
nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul -Formularul nr. 16 - Angajament ferm privind sustinerea
de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor financiara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori
documente care sa prezinte o imagine fidela a situatiei economice si
economici, semnat si stampilat de sustinator;
financiare.
-Formularul nr. 17 - Declaratie tert sustinator economic si
financiar;
Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi
-Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea, pentru
sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent persoana care asigura sustinerea ofertantului;
de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/ candidat si persoana
-Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile
respectiva.
prevazute la art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru persoana care
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si asigura sustinerea ofertantului;
financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile
-Formularul nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile
art. 186 alin. (1) din OUG 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta
art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin
ulterioare, pentru persoana care asigura sustinerea ofertantului.
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, semnat si
stampilat, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantului/ candidatului resursele financiare invocate. Persoana care
asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.
181 lit. a), c1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006.
In cazul in care un grup de operatori economici beneficiaza de sustinerea
financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se
demonstreaza in conditiile prevazute mai sus.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
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Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1 (Experienta similara)
Operatorii economici vor prezenta lista cu principalele livrari de produse
similare furnizate în ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a
ofertelor), respectiv certificatele/documentele emise sau contrasemnate de
catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa se confirme
livrarea de produse a caror valoare cumulata sa fie de minim 500.000,00 lei
fara TVA in cadrul a maxim 2 contracte.

Ofertantul va completa si va depune in original – Formularul nr. 8
- „Declaratia privind lista principalelor livrari de produse în ultimii
3 ani”.

Pentru contractele prezentate ca experienta similara în Formularul nr.
9.Experinta similara se vor prezenta certificate/ documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Respectivele
documente vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati
contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul livrarilor de
produse.
Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice
si/sau profesionale cu privire la experienta similara trebuie sa dovedeasca
aceasta prin prezentarea unui angajament ferm – Formularul nr. 18, semnat
de catre persoana care il sustine. Conform Notificarii nr. 219/2014, emisa de
ANRMAP in situatia in care sustinerea unui tert vizeaza rsurse
netransferabile, angajamentul ferm trebuie sa garanteze autoritatii
contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care
contractul intampina dificultati pe parcursul derularii. Astfel, tertul sustinator
va prezenta documente din care sa rezulte propria experienta similara,
respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori
de catre clientul beneficiar. Respectivele documente vor indica beneficiarii,
indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,
valoarea, perioada si locul livrarilor de produse.
Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a
depune oferta comuna.
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai
multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in
cazul in care oferta sa este declarata castigatoare, va legaliza asocierea, iar
contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data
semnarii contractului- completarea Formularului nr. 13 - Acord de asociere
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie
publica.

- Formular nr. 9 – Experienta similara.
Pentru calculul echivalentei valorii principalelor livrari de produse
se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BCE
pentru fiecare an in parte din ultimii 3 ani.
Pentru echivalenta în leu/euro se vor folosi urmatoarele cursuri
medii communicate de BCE:
- in anul 2012, 1 euro = 4,4593 Ron;
- in anul 2013, 1 euro = 4,4190 Ron;
- in anul 2014, 1 euro = 4,4437 Ron.
Ofertantul va depune in original urmatoarele documente:
-Formularul nr. 18 – Angajament ferm privind sustinerea tehnica
si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici,
semnat si stampilat de sustinator;
-Formularul nr. 19 - Declaratie tert sustinator tehnic si/sau
profesional;
-Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea, pentru
persoana care asigura sustinerea ofertantului;
-Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru persoana care
asigura sustinerea ofertantului;
-Formularul nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile
art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru persoana care asigura sustinerea ofertantului.
Se va completa Formularul nr. 13 – Acord de asociere in
vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de
achizitie publica. Formularul va fi completat de catre toti
operatorii economici – daca nu e cazul unei asocieri, se va
completa cu mentiunea „Nu e cazul”.
Formular nr. 14 – Declaratie privind legalizarea asocierii în cazul
desemnarii castigatoare a ofertei prezentate.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1

Se vor prezenta, in copie, certificate cu termen de valabilitate la
data limita de depunere a ofertelor, care sa ateste
implementarea standardului de management al calitatii (SR EN
ISO 9001 sau echivalent) corespunzatoare activitatilor aferente
obiectului procedurii

Certificarea calitatii prin SR EN ISO 9001 sau echivalent
Daca operatorul economic nu detine certificatul de calitate, atunci se
accepta si raportul de audit finalizat din care sa reiasa ca ofertantul va primi
certificatul de calitate.
Certificarea calitatii prin SR EN ISO 9001 sau echivalent se va realiza la
data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si nu la data depunerii/data
deschiderii/pe perioada de derulare a contractului.
Conform prevederilor Anexei 2 din Ordinul 509/2011, in cazul unei asocieri,
documentul solicitat se va depune individual de fiecare membru al asocierii
pentru partea din contract pe care o va realiza.
Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate
de eventualii subcontractanti in favoarea ofertantului.
Documentele privind standardele de asigurare a calitatii nu pot fi prezentate
de tertul sustinator in favoarea ofertantului.

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

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) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
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IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

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

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

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

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
1. Ofertantul are obligatia sa prezinte propunerea tehnica in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, astfel incat informatiile din
propunerea tehnica sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. Propunerea
tehnica va cuprinde graficul de livrare a produsului.
2. Ofertantul va prezenta de asemenea clauzele contractuale obligatorii insusite (prin semnare si stampilare pe fiecare pagina).
Conform art. 36 alin. (2), lit. b) din HG nr. 925/2006, orice oferta care contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite din
cadrul documentatiei de atribuire este considerata neconforma.
Site-uri internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro Legislatia în domeniul protectiei
mediului: www.mmediu.ro. Ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara
sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Neprezentarea propunerii tehnice prin corelare cu cerintele de maisus si cele din Caietul de sarcini duce la declararea ofertei ca
neconforma.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantii vor intocmi propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile referitoare la modalitatea de alcatuire a
pretului ofertat (valoarea totala a utilajului ce urmeaza a fi livrat inclusiv taxa pe valoare adaugata care va fi evidentiata distinct), cu
respectarea specificatiilor din caietul de sarcini. Ofertantii au obligatia de a completa Formularul de oferta – Formularul nr. 10 si Anexa la
propunerea financiara. Nu sunt admise oferte alternative. Nu se admite depasirea pretului estimat de 504.240,00 lei fara TVA, echivalent a
114.600,00 euro fara TVA, la cursul BCE din data de 25.09.2014, respectiv 1 euro = 4,4000 lei, din care:
-504.240,00 lei fara TVA, echivalent a 114.600,00 euro, aferent cheltuielilor de achizitie utilaj;
-0,00 lei fara TVA, echivalent a 0,00 euro fara TVA, aferent cheluielilor de diverse si neprevazute.
Propunerea financiara va fi exprimata in lei si valuta, iar TVA-ul va fi evidentiat separat. Pentru propunerea financiara exprimata in euro se
va folosi cursul BCE comunicat la data publicari invitatiei de participare in SEAP. Nu se va permite nicio modificare a valorii ofertei sau a
continutului acesteia dupa expirarea termenului limita de depunere.
Atentie! Oferta care nu contine formularul de oferta va fi respinsa.
Propunerea financiara va contine pretul produsului, exprimat in lei cu 2 zecimale, cu si fara T.V.A., in conformitate cu prevederile art 202 din
OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
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Modul de prezentare al ofertei:
-declaratie IMM , dupa caz:
-Scrisoare de inaintare – Formular nr. 11;
-Imputernicirea (daca este cazul) - Formular nr. 12;
-Plicul nr. 1 Documente de calificare – (cu opis);
-Plicul nr. 2 Propunerea tehnica – (cu opis);
-Plicul nr. 3 Propunerea financiara – (cu opis).
Oferta se va depune la sediul Primariei Comunei Borca, Localitatea Borca, cod postal 617075, judetul Neamt.
Data limita de depunere a ofertelor: conform invitatiei de participare.
Data si ora de deschidere a ofertelor: conform invitatiei de participare.
Numarul de exemplare: un exemplar Original insotit de 3 exemplare în Copie.
Documentele ofertei indosariate, numerotate, stampilate si opisate vor fi introduse in plicuri separate, sigilate, marcate corespunzator cu
mentiunea Documente de calificare, Propunere tehnica si Propunere financiara. Acestea se vor intocmi in cate 4 exemplare, un original si 3
copii, urmand ca la randul lor sa fie introduse in plicuri separate si marcate cu mentiunea Original si Copie. Plicurile se vor introduce intr-un
plic exterior, inchis corespunzator, netransparent insotit de scrisoarea de inaintare si dovada constituirii garantiei de participare la licitatie.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE
_________, ora _______” prevazuta in invitatia de participare.
Pe plicul exterior vor fi trecute urmatoarele informatii:
?adresa locului de depunere a ofertelor, respectiv: Primaria Comunei Borca, Localitatea Borca, cod postal 617075, judetul Neamt;
?denumirea bunurilor supuse procedurii de achizitie: furnizare buldoexcavator.
In exteriorul plicului sigilat si stampilat se vor prezenta urmatoarele documente:
?scrisoarea de inaintare – ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu Formularul nr. 11;
?imputernicirea pentru reprezentantul ofertantului (daca este cazul);
?dovada achitarii garantiei de participare.
La depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va inscrie numarul de inregistrare, data si ora pe exteriorul plicurilor precum si pe scrisoarea
de inaintare, in recipisa de primire predata comisionarului.
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazul
in care oferta respectiva este declarata intarziata.
Toate ofertele primite dupa termenul limita de depunere sau la alte adrese vor fi returnate nedeschise.
In cazul in care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta in original anumite documente emise de
institutii/organisme oficiale, acesta are obligatia de a prezenta originalele in sedinta de deschidere a ofertelor, pentru demonstrarea
conformitatii copiilor cu originalele, sau sa prezinte copii autentificate.
Riscurile intocmirii ofertei, inclusiv forta majora intra in sarcina ofertantului.
Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin notificare scrisa adresata autoritatii contractante, pana la data si ora deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta autoritatii
contractante o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in cazul imposibilitatii
ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pana la data ai ora limita, stabilita în documentatia de atribuire. Transmiterea oricaror
modificari trebuie facuta in conformitate cu procedura indicata mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, corespunzator,
„MODIFICARE”. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor.
Oferte intarziate: nu se accepta oferte intarziate.
Oferta comuna: mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna; Acestea vor completa Formularul nr.
13 – Acord de asociere din sectiunea de formulare. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi
operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare, va legaliza
asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului - completarea Acordului de
asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Se solicita dupa caz, completarea Formularului
nr. 14 – Declaratie legalizare asociere.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR, Masura 413.322
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR

VI.3) ALTE INFORMATII
1. Termenul de livrare al utilajului va fi de 90 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ultima dintre parti/data emiterii
ordinului de livrare. Perioada de garantie va fi de minimum 24 de luni calendaristice sau 2.000 de ore de functionare de la punerea in functiune
a utilajului.( prima conditie care intervine prima)
2. In cazul in care 2 sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica,
autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc cu acelasi pret, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic
inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Operatiunea se va repeta
pana la departajarea ofertantilor.
3. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare, protectia mediului
se pot gasi la: www.mfinante.ro, www.mmediu.ro.
Toate trimiterile la standardele mentionate in Caietul de sarcini se vor interpreta cu mentiunea „sau echivalent”.
4. Declaratia privind calitatea de participant la procedura (Formularul nr. 6). Declaratia privind calitatea de participant la procedura va fi
prezentata in original in conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3) din Ordinul 509/2011. Precizari: a) In cazul unei asocieri, fiecare membru al
asocierii va completa si prezenta acest formular semnat de reprezentantul legal al ofertantului; b) Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor
subcontractanti.

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
conform art.256 din OUG 34/2006, cu modificarea si completarea acestora.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
comuna Borca, judetul Neamt
Adresa postala: comuna Borca, sat Borca, judetul Neamt, Localitatea: Borca, Cod postal: 617075, Romania, Tel. +40 233268001, Fax: +40 233268001
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