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Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta
I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin DRDP-Constanta -strada Prelungirea Traian, fara numar, Constanta, judetul Constanta;
Localitate: Constanta; Cod Postal: 900714; Tara: Romania; Codul NUTS: RO223 Constanţa; Adresa de e-mail: net@drdpct.ro; Nr de telefon:
+40 241581147; Fax: +40 241584371; Persoana de contact: Departamentul Achizitii - Serviciu Achizitii; Adresa web a sediului principal al
autoritatii/entitatii contractante(URL) www.drdpct.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 9
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante
Organism de drept public

I.5) Activitate principala
Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Distrugere mecanizata cioate din zona drumurilor nationale aflate in judetele Constanta, Calarasi, Braila si Tulcea din administrarea
DRDP-Constanta
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 16054368/2021/1115-1/CT

II.1.2 Cod CPV Principal:
Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:
Lucrari
Executare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Distrugere mecanizata cioate (4937 buc.) din zona drumurilor nationale aflate in judetele Constanta, Calarasi, Braila si
Tulcea din administrarea DRDP-Constanta
A)Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile.
B)Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde
in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 6-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a
oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va
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considera tardiva.

II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 415152,33 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Zona drumurilor nationale aflate in judetele Constanta, Calarasi, Braila si Tulcea din administrarea DRDP-Constanta

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Realizarea lucrarilor de distrugere mecanizata cioate se va efectua conform prevederilor ,, Normativului privind lucrarile de
intretinere si reparare a drumurilor publice'' Ind. AND 554-2002, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul in vigoare.
Lucrarile cuprinse in Nomenclatorul de activitati se vor adapta la noile tehnologii. Descrierea serviciilor si a lucrarilor pentru
indepartat cioate sunt prezentate in devizul de lucrari ,, Distrugere mecanizata cioate cu diametrul mai mare de 41 cm.'', anexat
caietului de sarcini.

II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 9; Durata in zile : Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.2.14 Informatii suplimentare
Durata contractului va fi de 9 luni. Perioada de garantie a lucrarilor va fi de 3 luni.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.3 Ajustarea pretului contractului
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Formula de ajustare : NU
Actualizarea pretului -Conform prev. art.164 alin (4) din HG395/2016 modif.
<<În condiţiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, ajustarea preţului, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), este
aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au
ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.>>

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
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Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile
art. 164 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa
DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale". De asemenea, Ofertantul clasat
pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante,
urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru
Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: cazierul judiciar al
operatorului economic si 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 in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz. II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/
Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. In
acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de
excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". De asemenea, ofertantul
clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii
Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai
sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: A. Persoanele
juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. B.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine
(certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit
obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a
tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul
unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa
lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator
trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul
asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de
insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul
sustinator trebuie sa prezinte Formularul -"Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in
conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin
intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii
de certificare acreditat in conditiile legii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii
contractului,va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma
neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru
Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: - certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca
operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice; - alte documente edificatoare, dupa caz. IV. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si
persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii
de atribuire sunt: Ec. Ichim Marian -Director Regional; Ec. David Roxana- Director Economic;
Ing. Tudor Steliana Gabriela-Director Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi; Ing. Radulescu Iulian – Director Adjunct Intretinere
Drumuri Nationale si Autostrazi; Ing. Mocanu Paul –Sef Serv. Intretinere Drumuri si Autostrazi;
Ing. Cojocaru Alina –Serv. Intretinere Drumuri si Autostrazi; Ing. Chirica Teodora Hrisi - Sef Serv. Achizitii; Ec. Balbae Oana Despina
–Sef Birou Achizitii Produse, Servicii si Lucrari; Ec. Stavru Irina Mariana– Birou Achizitii Produse, Servicii si Lucrari; Ec. Popescu
Florentina – Birou Achizitii Produse, Servicii si Lucrari; Ec. Iorgoveanu Cristi-Dima – Birou Achizitii Produse, Servicii si Lucrari; Ec.
Tulba Roxana -Birou Pregatire Documentatii si Monitorizare; Tehn. Pantazescu Veronica – Birou Pregatire Documentatii si
Monitorizare; Cons. Jur. Iusco Corina –Compartiment Contracte; Cons. Jur. Tisa Adrian - Sef Serv. Juridic; Cons. Jur. Enache Andreea –
Sef Birou Analiza si Avizare; Ec. Resit Emre - Sef Serviciu Financiar -Salarizare; Ec. Satrapele Doina – Sef compartiment CFP.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de
capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va
completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".In conformitate cu
prevederile art.53 alin (2) din Legea 98/2016 modificata (Legea 148/23.07.2020) autoritatea contractanta solicita ofertantilor datele
de identificare a detinatorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator, in situatia in care forma de organizare a operatorului
economic ofertant/candidat/tert sustinator sau subcontractant la procedura este de societate pe actiuni cu capital social reprezentat
prin actiuni la purtator.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in
integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde
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obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii,
organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de
participare. Insituatia in care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat/tert sustinator sau subcontractant la
procedura este de societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator, ofertantii vor prezenta datele de
identificare a detinatorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre
Autoritatea Contractanta. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru
indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o
va realiza.Nota 3: In situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza
parti din contract,acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru Tertii sustinatori/ Subcontractantii declarati in DUAE. Nota 4:
Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu partea din
contract pe care acestia o vor realiza. Nota 5:Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea
criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze prin care sa demonstreze indeplinirea
tuturor cerintelor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, conform art.196 (2).

III.1.2) Capacitatea economica si financiara
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani lucrari similare, a caror valoare cumulata la
nivelul a maxim 3(trei) contracte, este de cel putin 352.000 lei fara TVA. Prin sintagma ,,lucrari similare’’ se intelege diferite tipuri de
lucrari de amenajare a terenului/exploatare masa lemnoasa. Enumerarea nu este cumulativa.
Numar de contracte este limitat la 3(trei).
Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017
(art. 13).
Conform art.11 alin.3 din Instructiunea ANAP NR.2/2017, prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:
-Lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si
tehnice din domeniul din care face obiectul contractului; sau
-Lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; sau
-Lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
Modalitatea de indeplinire:
Initial, se va completa DUAE de catre operatorii participanti cu privire la numarul si data contractului invocat drept experienta
similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si /sau activitatile pentru care
ofertantul a fost reponsabil la procedura de atribuire, care va fi insotit de :
-angajamentul tertului sustinator (Formular III.2.3/a2. Odata cu depunerea DUAE se prezinta angajamentul tertului sustinator
(impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi
solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile .
-acordul de asociere (Formular III.2.3/a1)- daca este cazul. Se va mentiona ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si
solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele
tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.
-Acordul de subcontractare (Formular III.2.3/a3) - daca este cazul. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o
parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractanta si va avea
anexat acordul de subcontractare.
Op.economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire are obligatia de a prezenta documentele justificative
conf.art.196 alin.2 din Legea nr.98/2016. Ofertantul declarat câstigator, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea
contractanta contractul încheiat între ofertant si subcontractant si care se constituie anexa la contractul de achizitie. Înlocuirea unui
subcontractant dupa încheierea contractului de achizitie publica se poate face numai cu aprobarea autoritatii contractante,fara a se
modifica propunerea tehnica sau financiara. Se vor prezenta contractele încheiate între viitorul contractant si subcontractantii
nominalizati in oferta conform art. 218 alin 4 din Legea 98/2016, la incheierea contractului.
Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta . Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de
îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de
subcontractanti.
Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului , la solicitarea
autoritatii contractante documentele justificative pentru demonstrarea experientei similare (contracte/parti din contracte/certificate/
procese verbale de receptie/ recomandari/alte documente edificatoare contrasemnate de catre beneficiari) care sa confirme
executarea respectivelor lucrari, valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de executie a lor.
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Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documente similare, insotite de traducere autorizata.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Proportia de subcontractare
Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale
subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.
Modalitatea de indeplinire:
In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE- sectiunea "Criteriile
de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile
subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat.
Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt
consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care
se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire .
De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile
"Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si
profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica
si/sau profesionala).
In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea
98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat,
in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.
In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita
ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire 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 potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are
capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv,
in conformitate cu art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, 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.
Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si
subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si
procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de
achizitie publica.
Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat
de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de
subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.
In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu
clauzele minime din cuprinsul formularului.
In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea
contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/
nominalizati in oferta.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
AC solicita Garantia de Participare eliberata in numele ofertantului. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau
printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurarii, in
conditiile legii .Cuantumul garantiei de participare este de: 3.300 lei. Perioada de valabilitate a GP va fi 4 luni incepand cu termenul
limita de depunere a ofertelor. GP trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreuna cu oferta si
celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, si trebuie sa prevada ca plata garantiei
de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate. GP va fi semnata de ofertant in mod obligatoriu cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Sunt aplicabile prev. art. 35-38 din HG 395/2016
cu modificarile si completarile ulterioare. Pt. GP constituita prin virament bancar, contul DRDP Constanta deschis la BCR Constanta
este: RO54RNCB011 403 204 585 0001.
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III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea
contractului, fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. In cazul in care pe
parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a complete
garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica, conform art. 39, alin (5) din HG 395/2016
modificata. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie
de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art.36
alin(3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzator. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul
nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna
executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform
art. 41 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.8) 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 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
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;
c) www.anap.gov.ro
Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achizitie publica din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura
IV.1 Descriere
IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative
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IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a elabora si prezenta propunerea tehnica astfel incat sa respecte intocmai cerintele si specificatiile
tehnice prevazute in caietul de sarcini din documentatia de atribuire, sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma. In cazul unei
oferte comune depusa in asociere de mai multi operatori economici, propunerea tehnica va fi semnata de liderul de asociere
precum si de toti ceilalti membri ai asocierii.
Documentele de fundamentare a Propunerii Tehnice vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind
incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa deschiderea
ofertelor.
Ofertantul are obligatia ca pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari sa respecte reglementarile in vigoare la nivel national
referitoare la protectia mediului (informatii disponibile la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, cu sediul in Bucuresti, B-dul
Libertatii, nr.12, sector 5 si la adresa de internet http://www.mmediu.ro/articol/legislatie/433, precum si cele referitoare la conditiile
de munca, protectia muncii si protectia sociala (informatii disponibile la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstanice, cu sediul in Bucuresti, strada. Dem.I Dobrescu, nr.2-4, sector 1 cod postal010026 si la adresa de internet
http://www.m.muncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie.
În cadrul propunerii tehnice ofertantul are obligatia de a prezenta:
-Formularul nr. IV.4.1/1/lot - "Propunere Tehnica" -Ofertantul va descrie toate informatiile solicitate in sectiunile cuprinse in
Formular.
Formularul nr. IV..4.1/2 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de
munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea
„Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Formularul nr. IV.4.1/2 va fi completat atat de catre Ofertant, Ofertantii Asociati cat si de
subcontractantii declarati in oferta.
Formularul nr. IV..4.1/3 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential" in
conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57
din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016. - Formularul nr. IV.4.1/3 va fi completat atat de catre Ofertant, Ofertantii
Asociati cat si de subcontractantii declarati in oferta.
Formularul nr. IV..4.1/4 ,,Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate’’
Formular nr.IV.4.2/2 ,,Document de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale-completat, semnat si stampilat
in conformitate cu cerintele modelului prezentat in sectiunea Formulare; (la acest formular se va atasa modelul de contract insusit
sub semnatura si stampila.)
Formularul nr. IV.4.2/4/ -DECLARAŢIE -privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter
confidential
Nota:
-Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea tehnica;Propunerea tehnica inclusiv toate
formularele mentionate mai sus, vor fi incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de catre
operatorii economici inregistrati.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Ofertantul trebuie sa incarce in SEAP oferta financiara criptata, in conformitate prevederile art.60 alin (2) din HG395/2016.
Formularul de oferta insotit de anexele la acestea si/sau orice alte documente privind oferta financiara se incarca in SEAP sub
semnatura electronica extinsa, in campul din SEAP destinat Ofertei financiare.
Valoarea estimata a lucrarii este de 415.152,33 lei fara TVA.
Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale.
Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt:
a) Formularul nr. IV.4 2/1/lot -„Propunerea Financiara”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a
Documentatiei de Atribuire
b) Anexa la oferta la Formularul de oferta nr. IV.4 2/1/; Anexa nr. 2 la Formularul nr. IV.1.2/1/ ;Devizul -Formular F3-Lista cuprinzand
cantitatile de lucrari.
Preturile si tarifele incluse in coloana Pret Unitar din Listele de Cantitati vor reprezenta costul unitar al lucrarilor descrise in cadrul
articolelor, incluzand toate costurile si cheltuielile necesare in si pentru construirea lucrarilor descrise impreuna cu orice alte lucrari
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temporare si instalatii ce ar putea fi necesare, precum si toate riscurile generale, responsabilitatile si obligatiile stabilite sau incluse in
documentatia care sta la baza elaborarii ofertei. Tarifele si preturile unitare trebuie introduse pentru fiecare articol din Listele de
Cantitati.
TOATE TARIFELE SI PRETURILE TREBUIE SA FIE OFERTATE IN LEI CU MAXIM DOUA ZECIMALE.
Atunci cand un articol caruia ii corespunde acelasi cod, denumire si descriere de pret se regaseste la mai multe pozitii, pretul unitar
ofertat pentru acesta, de regula, va fi acelasi. In caz contrar, ofertantul va trebui sa prezinte justificari in cadrul ofertei sau la
solicitarea Comisiei de evaluare.
Listele de Cantitati sunt puse la dispozitie in SEAP, impreuna cu documentatia de atribuire, in format electronic PDF.
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie
publica, precum si sa nu se afle in situatia prevazuta la art. 210 din Legea 98/2016. Explicatiile aduse de ofertant vor fi insotite de
dovezi concludente privind elementele prevazute la art. 210 alin. (2) din Lege, precum si, dupa caz, documente privind preturile ce
pot fi obtinute de la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul
procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau
echipamente de lucru.
In cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informatiile si/sau documentele solicitate sau acestea nu justifica in mod
corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerata inacceptabila.
DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE
Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de
Atribuire.
In urma evaluarii ofertelor se intocmeste un clasament, in ordinea descrescatoare a pretului total.
In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va
initia procesul de reofertare prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente
care contin noi preturi.
Nota 1: Inainte de atribuirea contractului, Autoritatea Contractanta solicita Ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului
de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si
selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
Nota 2: In situatia in care Ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor
criteriilor de calificare, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele
justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare.
Autoritatea contractanta atribuie contractul Ofertantului clasat pe locul urmator, daca acesta indeplineste toate criteriile de calificare
prevazute in anuntul de participare si/sau in fisa de date a achizitiei.
Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in Propunerea financiara;

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE în format electronic pâna la data si ora limita de depunere a
ofertelor prevazute în anuntul de participare, cf. art. 60 si 61 alin.(1) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea VI Informatii suplimentare
VI.1 Aceasta achizitie este periodica
Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

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

VI.3 Informatii suplimentare
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor
adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile
la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie si clarificari si decizii din cadrul anuntului/ invitatiei de participare, AC
urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind
documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la
procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în
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legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Op. ec. vor transmite raspunsurile la
clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format
electronic, semnate cu semnatura electronica, cf Legii 455/2001. Modalitatea in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de
catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4 Proceduri de contestare
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestarePersoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC.
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.8 din Legea nr.101/2016.

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Departamentul Juridic -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
Adresa: Strada Prelungirea Traian, fara numar; Localitate: Constanta; Cod Postal: 900716; Tara: Romania; Codul NUTS: RO223
Constanţa; Adresa de e-mail: net@drdpct.ro; Nr de telefon: +40 241581147; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.drdpct.ro;
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