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: 6

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

Activitate (Activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale

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
Modernizare DC 197din DN 17B - Borca - Sabasa, comuna Borca, judetul Neamt

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Comuna 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
Modernizare DC 197 din DN 17B Borca - Sabasa, comuna Borca, judetul Neamt. Valoarea estimata a contractului este de 685566 lei fara
TVA( valoare estimata la executia lucrarii : 608041 lei fara TVA, organizare de santier : 15201 lei fara TVA, valoare diverse si neprevazute :
62324 lei fara TVA)Procentul de 10%, aferent cheltuielilor de diverse si neprevazute, reprezinta suma de 62324 ron fara TVA, potrivit
devizului general de lucrari.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (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
Modernizare DC 197 din DN 17B Borca - Sabasa, comuna Borca, judetul Neamt. Valoarea estimata a achizitiei este de 685566 lei fara TVA,
din care disponibil pentru anul 2015, este suma de 50000 lei cu tot cu TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 685,566.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
36 luni 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
Cuantumul garantiei de participare este de 10000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 90 de zile de la data
limita de depunere a ofetelor. Garantia de participare se constituie conform art.86, alin 1 din HG 925/2006. Date pentru constituirea garantiei
de participare: in contul autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Boiicaz, RO50TREZ4945006XXX000055. Prin virament bancar, sau
printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta in original, cand se constituie prin
virament bancar. Restituirea garantiei de participare se face in conformitate cu art. 88 din HG 925/2006. In cazul in care ofertantul se
incadreaza in categoria IMM urilor, acesta beneficiaza de reducere 50% a cuantumului garantiei de participare ( formular 20). In cazul
depunerii unei oferte de asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii. Pentru garantia depusa in alta moneda in
vederea evaluarii unitare, se va utiliza cursul leu/valuta, comunicat de BNR din data publicarii invitatiei de participare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Garantia de buna executie se constituie conform art.90 alin (3) din HG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 8% din
valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In
acest caz, contractul are obligatia de a deschide un cont la Trezoreria Statului din cadrul Organului Fiscal competent in administratia
acestuia un cont de disponibil, distinct la dispozitia autoritatii contractante. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta
urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractului pana la concurenta sumei stabilita
drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Pentru IMM uri se va tine cont si de facilitatile oferite de Legea 346/2004
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Statprin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice- fonduri guveramentale, cu respectarea prevederilor OUG
28/2013.
Bugetul Local

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;
Hotararea nr. 1083 din 05 septembrie 2007; Hotararea nr. 264 din 13 martie 2003; Legea nr. 161/2003; Legea nr. 10/1995; Standarde,
norme si normative tehnice in vigoare referitoare la conditiile de munca, protectia muncii si PSI; HG 28/2008, Ordinul 863/2008; Legea
conteciosului administrativ nr. 554/2004; Legea administratiei publice locale nr.215/2001; Legea nr. 500/2002; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 45/2003; Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002; Ordinul nr. 863/02/07/2008 si Hotararea nr. 834 din 22.07.2009;
Hotararea Guvernului nr. 801/04.08.2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si
functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. Ordin al presedintelui ANRMAP nr.
509/14.09.2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie.

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
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Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG nr 34/2006
Operatorul economic va dovedi ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 180 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii
Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si sustinatorii ofertantilor (daca exista), vor depune:
a) declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006 Formular 1
b) Cazier fiscal al operatorului economic ( in original sau copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul") al societatii, in termen de
valabilitate la data LIMITA pentru depunerea ofertelor, conform Notificarii 191/2014.
Pentru statele in care nu se elibereaza astfel de documente ( cazier), ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest
sens.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului ( operator economic
unic/asociat/tert sustinator) din procedura si respingerea ofertei.
Cerinta nr. 2
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
OPeratorul economic va dovedi ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, modificat si completat ulterior.
Operatorul economic/fiecare membru dintr un grup de operatori economici/tertul sustinator, daca exista, pentru situatiile prevazute la lit a),
c1), si d), trebuie sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in luna anterioara
celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor /candidaturilor, catre bugetele componenete, ale bugetului general
consolidat, conform Notificarii nr. 104/2014, emisa de catre ANRMAP.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu
permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatori economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11
alin .(4), din HG nr. 925/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic/fiecare membru din asociere va prezenta urmatoarele:
a) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute art.181 din OUG 34/2006 - Formular nr.2, al care se vor anexa :
b) declaratie de atestare fiscala ( privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa
reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor,
conform Notificarii nr. 191/2014, emisa de catre ANRMAP.
Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ- teritoriala in
care operatorul /operatorii economici isi are/au sediul sau echivalent, din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile in luna anterioara
celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
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 925/2006, cu respectarea prevederilor art.9 alin (3) din Ordinul
509/2011.
Incadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, atrage dupa sine excluderea din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica a ofertantului/sustinatoruluipentru situatiile prevazute la lit a), c1) si d).
Persoanele juridice straine vor prezenta orice certificat edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati din tara de origine
( caziere, certificate, alte documente edificatoare), prin care sa dovedeasca ca si a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
Cerinta nr.3.
Declaratie privind evitarea conflictului de interese
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii
Completarea, semnarea si prezentarea declaratiei privind evitarea conflictului de interese - Formular 4
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator este obligat sa prezinte acest formular.
Se solicita declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic din care sa reiasa ca nu are drept membri din cadrul consiliului
de administratie/organ de conduceresau de supervizare si nu are actionariori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afini pana la
gradul al patrulea inclusiv si nu se afla in relatii comercialecu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, conform
art.691 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
In vederea completarii acestei declaratiicomunicam ofertantilor numele persoanelor cu functii de decizie din cadrul comunei Borca, dupa
cum urmeaza:
Nita Geo Ovidiu - primarul comunei, Nita Petru - viceprimarul comunei, Balacianu Elena - secretarul comunei, Ciobanu Maricica - contabil,
Consilieri locali: Fedeles M. Constantin, Calu Daniel, Dumitrascu Ionel, Petrescu Gheorghe, Fedeles Vasilica, Ruscanu Daniel, Dumitrean
Ion, Lupu Costica, Fedeles Constantin, Afloarei Mircea, Carja Paul, Baciu Cezar, Dahon Iosif.
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii
Operatorul economic va completa formular nr.5
Neindeplinirea uneia din criteriile de mai sus vor conduce automat la excluderea Ofertantului si respingerea ofertei.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza
toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentrica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei
asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Neprezentarea unui document sau prezentarea necorespunzatoare va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.
Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
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Orice document solicitat va fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul" cu semnatura
si stampila.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se
utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic in acest sens. Documentele emise in
alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. In cazul in care persoana care
semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru acesta.
Cerinta nr.1
Persoane juridice romane:
SA dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica , iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN
din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii
Se va prezenta certificatul constatator emis de ONRC, din care sa reiasa ca ofertantul si/sau asociatii/subcontractantii sai, dupa caz, au ca
obiect de activitate, activitatile supuse procedurii de achizitie ( obiectul de activitate al operatorului economic, in original, copie legalizata sau
copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC)
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documente pentru partea pe care o realizeaza
Acesta trebuie sa mai cuprinda date:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare
b) codul unic de inregistrare
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filialele, sucursale, subunitati ( adresa)
d) structura actionariatului
e) numele reprezentantilor legale al operatorului economic
f) domeniul de activitate principal
g) demeniile de activitate secundare
h) situatia societatii ( daca este in satre de functionare, dizolvare, reorganizare juridica, lichidare, inslventa, faliment, sau suspendare
temporara a activitatii)
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta:
Copii si traducere certificata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct
de vedere profesional, din care sa rezulte ca au ca obiect de activitate principal sau secundar activitatile supuse procedurii de achizitie
Documente relevante, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, din care sa reiasa urmatoarele
date:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare
b) codul unic de inregistrare
c) sediul sd) structura actionariatului
e) numele reprezentantilor legale al operatorului economic
f) domeniul de activitate principal
g) demeniile de activitate secundare
h) situatia societatii ( daca este in satre de functionare, dizolvare, reorganizare juridica, lichidare, inslventa, faliment, sau suspendare
temporara a activitatii)ocial, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa)

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

Modalitatea de indeplinire

Potrivit Ordinului 509/2011, art.5 emis de catre Presedintele ANRMAP,
Valorile vor fi exprimate in lei, folosind pentru conversie ratele
documentele solicitate vor fi prezentate in original, copie legalizata, sau
medii anuale de schimb lei/valuta, comunicate de BNR , pentru
copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul", cu semnatura si
anii respectivi( 2012, 2013, 2014)
stampila. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi
sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de
natura relatiilor juridice juridice existente intre ofertant si persoana
respectiva, in coformitate cu prevederile OUG 34/2006, art.186.
Cerinta 1
Informatii privind cifra de afaceri
Cifra de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari, minim
acceptata :1200000 lei. Pentru unitatile economice infiintate in ultimii 3 ani,
se va lua in calcul cifra medie de afaceri, incepand cu data infiintarii in ultimii
3 ani, potrivit Legii 346/2004, art.16(2). Intreprinderile mici si mijlocii,
beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri,
garantia de participare si garantia de buna executie. , cerute in achizitiile
publice de lucrari, produse si servicii).
Cerinta nr.2
Potrivit Ordinului 509/2011, ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la
momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile reale,
negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci, sau alte mijloace
financiare pentru minim 3 luni de derulare, a caror valoare minima este de
50000 lei.Acest lucru se solicita in scopul sustinerii din surse proprii, a
lucrarilor, de catre ofertanti declarat castigator, pana la decontarea facturilor
de catre beneficiar. Conform Ordinului 509/2011, emis de catre ANRMAP,
se va completa:
- Formular B1- informatii generale
- Copii documente justificative 2012, 2013, 2014
- Declaratie IMM
- Formular D5 - angajament privindd sustinerea financiara

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

Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru
îndeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor
juridice existente între ofertant si persoana respectiva, în conformitate cu
prevederile din OUG 34/2006, ART. 90. În acest caz, ofertantul va respecta
prevederile art. 90, alin (2) din OUG 34/2006. Angajament pentru sustinerea
tehnica. Formular 6 , anexa 1 la Formular 6.
Cerinta nr. 1. Executie . Conform art.188 alin 3 din OUG 34/2006, se solicita
o lista a lucrarilor executate în ultimii 5 ani. Declaratie privind lista
principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, continând valori, perioada si
locul de executie, beneficiar, Formular 6, anexa nr. 2.
Cerinta nr. 2. Executie. În conformitate cu art. 188 , alin 3 din OUG 34/2006
si art.9, lit a), din HG 925/2006, ofertantii trebuie sa prezinte o lista a
lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari de buna executie,
pentru cele mai importante lucrari.Respectivele certificari indica beneficiarii,
indiferent daca acestia sunt sau nu autoritati contractante , valoarea,
perioada si locul de eceutie, a lucrarilor, si precizeaza daca au fost
efectuate în conformitate cu normele profesionale, din domeniu si daca au
fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca
au fost duse la bun sfârsit. În conformitate cu prevederile art. 188 alin (3) din
OUG 34/2006 si art.9, lit a) din HG 925/2006,ofertantul va face dovada ca a
executat în ultimii 5 ani ( calculati anterior datei limita de depunere a
ofertelor), lucrari similare a caror valoare cumulata sa fie cel putin 608041
lei, la nivelul a minim UNU - maxim 3 contracte. Pentru calculul echivalent
se va aplica cursul anual leu/valuta, comunicat de BNR, pentru fiecare an în
parte. Cerinta 3.2. Potrivit art. 188 (3), lit. (d)din OUG 34/2006, ofertantul
trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de spec.
necesar pentru îndeplinirea contractului: - 1 sef santier cu studii de inginerie
CFDP - potrivit art. 22 din Instructiunea 1 /2013 ANRMAP, se solicita 1
responsabil tehnic cu executia pentru domeniul drumuri ( RTE - conform
art.2 din HG 925/2006), - 1 sef punct de lucru inginer/subinginer CFDP - 1
responsabil cu managementul sanatatii si securitatii în munca - 1
responsabil cu managementul mediului - 1 responsabil cu controlul tehnic
de calitate pentru domeniile drumuri si produse pentru constructii. Anexa
nr.1 la Formular 8. Atunci când un grup de operatori depune oferta comuna,
capacitatea profesionala se demonstraeza prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului, care vor prezenta
atestatele/autorizatile la momentul semnarii contractului potrivit art.22 din
Instructiunea nr.1 ANRMAP, lit a). Prezentarea acestor documente vor avea
în vedere prevederile art.5 din Ordinul 509/2011 al presedintelui ANRMAP,
si reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa or va duce la respingerea
ofertei ca fiind inacceptabila.
Cerinta nr. 3. Inf. referitoare la resursele umane propuse pentru a fi
implicate în proiect B. Personal de executie de specialitate. Se va prez. o
lista cu personal de executie, - anexa 2 la Formular 8.Cerinta 4.1. Executie:
Potrivi art.188 , (3)lit (f din OUG34/2006 , op. ec. treb. sa faca dovada ca au
în dotarea lor sau dispun ( proprietate, leasing, sau prin contracte/ conventii
de închiriere), pe perioada de implicare a acestora în realizarea
contractelor, de urmatoarele utilaje si echipamente tehnice. autobasculanta,
buldoexcavator, excavator, încarcator frontal, autogreder, compactor
terasamente, compactor autopropulsat, ulouri ( valturi), autocisterna,
repartizator finisor mixturi asfaltice.Completare formular cu lista utilajelor
necesare executiei lucrarii în deplin acord cu devizul estimativ al lucrarii.
Cerinta nr.5. Se va prezenta - formular 10, anexa la formular 10 si acordul
de subcontractare, formular D.3.1.

Potrivit art.23) din Instructiunea ANRMAP nr.1/2013 publicata in
Monitoul Oficial 371/21.06.2013, autoritatea contractanta are
obligatia de a accepta certificate echivalente, iar operatorul
economic trebuie sa intreprinda , demersurile necesare pentru a
putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie
publica atestatul recunoscut de autoritatile romane.
Valorile vor fi exprimate in lei, folosind pentru conversie ratele
medii anuale de schimb lei/valuta, comunicate de BNR , pentru
anii respectivi( 2012, 2013, 2014)

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 1
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca faptul ca, la data limita de
depunere a ofertelor, este certificat in conformitate cu Standardul de
Asigurare a Calitatii - ISO 9001 sau echivalent ( standarde transpuse in
legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism competent,
acreditat in domeniu, conform cu legislatia comunitara sau cu standardele
europene sau internationale privind certificarea. Se solicita prezentarea
Certificatului SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatile ce fac
obiectul contractului, potrivit art.1 din Ordinul ANRMAP 509/2013, - cu
domeniile de activitate pentru aceasta investitie precizate in cadrul
certificatului ( executiei), cu mentiunea " conform cu originalul", valabil la
data limita pentru depunerea ofertelor. Potrivit art.193 din OUG 34/2006,
autoritatea contractanta , accepta orice dovezi/probe prezentate, in masura
in care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, la data de
depunere a ofertelor.
Cerinta 2
Standardele de protectie a mediului
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca implementarea si mentinerea
unui sistem de management al mediului in conformitate cu cerintele ISO
14001 sau echivalent. se solicita prezentarea Certificatului SR EN ISO
14001 sau echivalent pentru activitati ce fac obiectul contractului, cu
mentiunea " conform cu originalul", valabil la data de depunere a ofertelor.

Cerinta nr. 1
In cazul unui grup de operatori economici/unei asocieri, cerinta
trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori
economici/asocierii, pentru partea pe care o realizeazaa cu
valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul
aferent indeplinirii contractului trebuie sa fie in termenul de
valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta 2
In cazul unui gfrup de operatori economici/unei asocieri, cerinta
trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori
economici/asocierii, pentru partea pe care o realizeazaa cu
valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul
aferent indeplinirii contractului trebuie sa fie in termenul de
valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.

III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
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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
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
Ofertantul va inainta propunerea tehnica astfel incat acesta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in fisa de date a achizitiei si in caietul
de sarcini.
- grafic de executie detaliat , fizic si valoric ( formular 20), cuprinzand: descrierea detaliata a fazelor pe fiecare obiect, etapele ce urmeaza a
fi realizate de catre subcontrcatant, in cazul unei subcontractari, durata de ecxecutie a lucrarii, si a testelor si perioada de incercare.
- proceduri de executie care trebuie sa cuprinda : descrierea completa pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul executiei
lucrarii, descrierea completa a tehnologiei propuse si a modului de functionare, de executare si alocare a resurselor tehnice si materiale
- listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al
calitatii, verificari si incercari.
Obiectivele trebuie sa fie clare si posibil de atins prin activitatile propuse, iar activitatile trebuie sa fie corelate cu strategia pentru control al
calitatii.
- metodologia planului de lucru conceput pentru executie
- obiectivele descrise trebuie sa fie clare si posibil de atins prin activitatile propuse, iar activitatile trebuie sa fie corelate cu graficul de
executie al lucrarilor. Fiecare operator economic ofertant va completa o declaratie privind respectarea legislatiei in securitate si sanatate in
munca
Atentie! In cazul in care propunerea tehnica nu va respecta cerintele prevazute in fisa de date a achizitiei si a caietului de sarcini, oferta va fi
declarata neconforma.
Informatiile referitoare la reglementarile privind conditiile de munca si protectia muncii, se pot obtine de la Inspectoratul Teritorial de Munc

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
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Se va completa Formularul de oferta nr.12 si Formular nr.13 - Centralizator de preturi servicii.
Ofertantul trebuie sa prezinte:
- formular de oferta -formular 12 si anexa la formularul de oferta
- centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari, conform Ordinului 863/2008
- lista cuprinzand cantitatile de lucrari, conform Ordinului 863/2008
- lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, conform Ordinului 863/2008
- fisa tehnica pentru fiecare utilaj in parte, echipament tehnologic, dotari, conform Ordinului 863/2008
- lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
- lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
- lista cuprinzand consumurile cu ore de functionare a utilajelor
- lista cuprinzand consumurile privind transporturile
- graficul general de realiazare a investitiei pe activitati.
Nu se va permite nici o modificare a ofertei, sau a continutului acesteia, dupa expirarea termenului de depunere a acesteia.Propunerea
financiara va fi exprimata in lei, iar TVA ul va fi evidentiat separat. Atentie! Oferta care nu contine formularul de oferta,va fi respinsa. La
nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultat in urma
aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse ( fara diverse si neprevazute).

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente:
- scrisoare de inaintare
- imputernicire ( daca este cazul)
- garantia de participare
- toate celelate documente solicitate, conform ceritelor de mai sus
Ofertantul are dreptul de a-si prezenta oferta in mai multe volume, cu conditia includerii in oferta a unui opis general care sa identifice si sa
numeroteze toate volumele, indicand si cuprinsul acestora.Deasemenea, fiecare dosar va avea un opis propriu, indicand numerotarea
paginilor.
In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, acestea vor fi semnate si parafate conform prevederilor
legale.
Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar original si 2 exemplare in copie.
Ofertele ( inclusiv anexele la acestea si documentele doveditoare) vor fi inaintate intr un plic ( clet) sigilat, avand inscrise doar urmatoarele:
- adresa Primariei comunei Borca
- denumirea obiectivului pentru care se depune oferta si numarul de referinta SEAP al anuntului de participare la procedura de atribuire
- precizarea " A NU SE DESCHIDE INAINTEA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA............ORA........"
- denumirea ofertantului
Plicul/coletul ca contine si un CD cu o copie electronicqa a propunerii tehnice si propunerii financiare. In cazul in care exista discrepante
intre versiunea electronica si versiunea tiparita , originala, va fi luata in considerare aceasta din urma.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII
In cazul in care pe prmul loc vor fi clasate doua oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita depunerea de noi oferte in plic inchis
si sigilat pentru departajarea acestora. Potrivit art.69 indice 2 alin 2 din UG 34/2006, autoritatea contractanta publica in SEAP denumirea si
datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/tertului sustinator, in termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului
limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice , pentru care se public[ numai numele ( formular3). Conform
Modelului Contract anexat prezentei documentatii, durata contractului de executie a lucrarii este de 36 de luni, din momentul semnarii ordinului
de incepere a lucrarii, iar durata de garatie a lucrarii, este de 24 de luni de la datareceptiei la terminarea lucrarii si pana la intocmirea receptiei
finale.

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

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Borca
Adresa postala: Comuna Borca, judetul Neamt, Localitatea: Borca, Cod postal: 617075, Romania, Tel. +40 233268001, Email:
primariaborca@yahoo.com, Fax: +40 233268001

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-04-2015 14:00

Pagina 8/8

