Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Lucrari de intretinere periodica - Covoare asfaltice
executate la cald pe reteaua de drumuri din administrarea
DRDP-Constanta – SDN Calarasi -Acord Cadru 4 ani
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: C.N.A.I.R. S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, Municipiul Constanta,
strada Traian, fara numar, judetul Constanta; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanţa; Cod postal: 900714; Tara: Romania;
Persoana de contact: DRDP Constanta – Serviciul Achizitii; Telefon: +40 0241581147; Fax: +40 0241584371; E-mail: achizitii@drdpct.ro;
Adresa internet: (URL) www.drdpct.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://sicap-prod.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: (URL) https://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100137216
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

I.5) Activitate principala
Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Lucrari de intretinere periodica - Covoare asfaltice executate la cald pe reteaua de drumuri din administrarea DRDP-Constanta –
SDN Calarasi -Acord Cadru 4 ani
Numar referinta: 16054368/2022/2475/S1+2

II.1.2) Cod CPV principal
45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Executarea

II.1.4) Descrierea succinta
Acord cadru 4 ani - Lucrari de intretinere periodica - Covoare asfaltice executate la cald pe reteaua de drumuri din
administrarea DRDP-Constanta – SDN Calarasi
Valoare estimata acord cadru pentru o perioada de 4 ani:
Valoare maxima acord cadru – 92.140.423,20 lei fara TVA,
Valoare minima acord cadru – 9.214.042,32 lei fara TVA,
Frecvența şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an.
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Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 2.303.510,58 lei fara TVA.
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 23.035.105,80 lei fara TVA.
Cantitățile minime şi maxime aferente acordului cadru cât şi cantitățile estimate minimă şi maximă aferente unui contract
subsecvent se regasesc ca Anexe la documentatia de atribuire/caietul de sarcini.
A. Conform art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la
procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu Documentatia de Atribuire
este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
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 11-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
considera tardiva.
C. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si
drept urmare se va considera TARDIVA.
D. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 92140423,20; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Dumurile Nationale din administrarea DRDP Constanta -SDN Calarasi-judetul Calarasi.Dumurile Nationale din administrarea DRDP
Constanta -SDN Calarasi-judetul Calarasi.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Acord Cadru -4 ani-Lucrari de intretinere periodica - Covoare asfaltice executate la cald pe reteaua de drumuri din administrarea
DRDP-Constanta – SDN Calarasi.
Cantitățile minime şi maxime aferente acordului cadru cât şi cantitățile estimate minimă şi maximă aferente unui contract
subsecvent se regasesc ca Anexe la documentatia de atribuire/caietul de sarcini.
Frecvența şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
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Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

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
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
Operatorii economici (ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165,
167 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare.
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:
I. 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 – “Motive de excludere” – Sectiunea A “Motive referitoare la condamnarile penale”.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art.
164 din Legea nr. 98/ 2016 modificata si completata 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 în 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, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul
asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – “Motive de excludere” – Sectiunea B “Motive legate de plata
impozitelor sau a contributiilor la asigurarilor sociale”.
Modalitatea de indeplinire:
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" - subsectiunile:
- "Plata impozitelor"
- "Plata asigurarilor sociale"
De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la
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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:
- certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat si la bugetele locale, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
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.
III. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile
art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul
asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - “Motive de excludere” - Sectiunea C “Motive legate de insolventa,
conflicte de interese sau abateri profesionale”.
Modalitatea de indeplinire:
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 va prezenta Formularul "Declaratie privind
neincadrarea in prevederile art. 167, alin. (1), lit. b) referitor la supravegherea judiciara sau incetarea activitatii", in conformitate cu
modelul din sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire.
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:
- cazier fiscal al operatorului economic;
- 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, modificata si completata;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
IV. Persoanele ce detin 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 Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi;
Ing. Cojocaru Alina Manuela – Serviciul Intretinere Drumuri si Autostrazi;
Ing. Chirica Teodora-Hrisi - Sef Serv. Achizitii;
Ec. Artenie Tatiana-Silvia - Sef Birou Pregatire Documentatii Monitorizare;
Ec. Tulba Roxana - Birou Pregatire Documentatii Monitorizare;
Tehn. Pantazescu Veronica - Birou Pregatire Documentatii Monitorizare;
Ec. Balbae Oana-Despina - Sef 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. Lupasteanu Andreea Madalina – Birou Achizitii Produse, Servicii si Lucrari;
Cons. Jur. Iusco Corina-Simona –Compartiment Contracte;
Cons. Jur. Tisa Adrian - Sef Serv. Juridic;
Cons. Jur. Enache Andreea - Sef Birou Analiza si Avizare;
Ec. Mateciuc Carmen -Sef Serv. Contabilitate;
Ec. Resit Emre - Sef Serv. Financiar-Salarizare;
Ec. Satrapele Doina - Sef Compartiment CFP.
CERINTA nr. 1
Operatorii economici (Ofertantul unic / Ofertantul asociat / subcontractantul / tertul sustinator) ce depun oferta trebuie sa
dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca
nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile
care fac obiectul contractului.
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
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social reprezentat prin actiuni la purtator.
Modalitatea de indeplinire:
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic / Ofertantul
asociat / subcontractantul/ tertul sustinator va completa DUAE - “Criterii de selectie” - Sectiunea A “Capacitatea de a corespunde
cerintelor” – subsectiunea: “Inscrierea in Registrul Comertului”, documentele justificative urmand a fi prezentate de catre ofertantul
clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele edificatoare care
probeaza/confirma indeplinirea criteriului cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, atat pentru ofertantul
unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarat/i in oferta sunt:
• Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte ca activitatea
principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde 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. Informatiile cuprinse in Certificatul
constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului respectiv.
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 -se va prezenta o declaratie in care se vor prezenta
datele de identificare a detinatorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator.
Nota 1: Persoanele juridice straine, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile
legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a
constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele
edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
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: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca
dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantul unic / Ofertantul asociat / tertul sustinator / subcontractantul ce depune oferta trebuie sa demonstreze ca a executat in
ultimii 5 ani* lucrari similare cu cele care fac obiectul contractului, a caror valoare cumulata la nivelul unui contract sau a mai multor
contracte este de cel putin: 13.821.000,00 lei fara TVA; Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor.Prin
lucrari similare se intelege executia de lucrari noi si/sau modemizare si/sau reabilitare si/sau intretinere periodica aferente
drumurilor judetene si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor. Enumerarea nu este cumulativa. - In
vederea indeplinirii cerintei, ofertantul unic / ofertantul asociat / tertul sustinator / subcontractantul va completa DUAE - "Criterii de
selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", subsectiunea "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de
lucrari de tipul specificat", prin precizarea, a cel putin, urmatoarelor informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta
similara, obiectul contractului, valoarea (exprimata in lei fara TVA), beneficiarul, data si numarul documentului de receptie.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii
contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: certificate/documente (facturi, recomandari, certificate constatatoare, procese verbale de receptie sau alte documente relevante)
emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente contractului/lor mentionat/e in DUAE, din care sa
reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrarile executate,
perioada de executie si valoarea acestora (exprimata in lei, fara TVA) si, dupa caz, orice alte elemente care demonstreaza
indeplinirea. Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.
Nota: a)Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu anual pentru ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a
ofertelor publicat pe site-ul https://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx
b)Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2017, 2018, 2019, 2020 si
2021 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.
Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicative de la punctul a). In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de
sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare si ale art. 48 din HG nr. 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare. Documentele vor fi prezentate la
solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul
contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Odată cu depunerea DUAE se
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prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții
susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. După caz, odată cu depunerea
DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator, acordul de asociere, acordul de subcontractare
2.) Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie/ are acces (dotare proprie/închiriere/alte forme de punere la dispozitie) de
utilaje, instalatii si echipamente tehnice necesare pentru executia lucrarilor, la nivelul celui mai mare contract subsecvent pentru
realizarea activitatilor de intretinere periodica -covoare asfaltice: - statie de preparat mixtura asfaltica in judetul Constanta, Calarasi,
Ialomita, Braila, Tulcea (aflate pe raza de administrare a Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta) cu autorizatia de
functionare valabila -min 1 buc; - repartizator finisor -min 1 buc.; - autobasculante prevazute cu prelata, pentru transportul mixturii
asfaltice -min.10 buc.;
- autocisterna pentru emulsie prevazuta cu instalatie de raspandire pentru amorsare -min.1 buc.; - perie mecanica pentru maturaremin.1 buc.; - instalatie pentru spalare sub presiune-min.1 buc.; - compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi) -min.2 buc; compactor static autopropulsat pe pneuri - min.1 buc; - masina de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj -min. 1 buc.; -freza
de asfalt -min.1 buc.
- laborator autorizat (de minimum gradul 2) / precontract cu un laborator autorizat conform Legii nr 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu profile corespunzatoare (Drumuri, Codul profilului – D) pentru lucrarile de infrastructura de transport rutier prevazute
la cap.5. din "CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA” unde sunt prevazute urmatoarele: controlul
calitatii materialelor inainte de punerea in opera; controlul calitatii mixturilor in timpul fabricatiei; controlul executiei covoarelor
asfaltice la punerea in opera; controlul calitatii covoarelor asfaltice dupa executie. - Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator
va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie"-pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea
Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la
dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea acordului cadru (dotare proprie/închiriere/
comodat, leasing, etc (nu se accepta antecontract (precontract) de vanzare-cumparare), autorizatia de laborator (de minimum
gradul 2) cu profile corespunzatoare pentru lucrarile de infrastructura de transport rutier valabila la momentul prezentarii,
autorizatia de functionare valabila pentru statia de preparat mixtura asfaltica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre
ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea
capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu modelul din Sectiunea Formulare. Angajamentul ferm va fi
incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.
b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care
tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la
angajamentul ferm. c) documente care sa ateste ca are la dispozitie/are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru
executarea acordului cadru.
3.) 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 - A se vedea Sectiunea IV.4.3 Modul de
prezentare al ofertei - INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantul va demonstra implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru
activitatea de ce face obiectul prezentei achizitii, sau ECHIVALENT sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost
solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. - Ofertantul/ Ofertantul asociat va completa, DUAE - sectiunea
"Criteriile de selectie" - pct. D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul
loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante,
certificarile specifice, acordate de organisme independente, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in
masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin
documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.
Nota 1: Cerinta implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent trebuie indeplinita
exclusiv de operatorul economic/ operatorii economici care desfasoara activitatile de executie a lucrarilor din cadrul acordului cadru.
Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de acord cadru pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat vor completa DUAE - sectiunea
"Criteriile de selectie" - pct. D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in
conditiile legii.
Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).
Nota 4: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-1 obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi,
in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin
documentatia de atribuire
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2.) Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent
in domeniul in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul acordului cadru, valabil la momentul prezentarii. Ofertantul/Ofertantul asociat va completa, DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. D "Sisteme de asigurare a calitatii si
standarde de management de mediu".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea
Autoritatii Contractante, certificarile specifice acordate de organisme independente, respectiv ISO 14001 sau echivalent, sau orice
alte probe sau dovezi, in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei
mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.
Nota 1: Cerinta implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent trebuie indeplinita
exclusiv de operatorul economic/ operatorii economici care desfasoara activitatile de executie a lucrarilor din cadrul acordului cadru.
Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea din acordul cadru pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea
"Criteriile de selectie" - pet. D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". De asemenea, impreuna cu
oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.
Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).
Nota 4: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a1 obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in
masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel
solicitat prin documentatia de atribuire.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.2) Conditii referitoare la contract
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

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
Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
Achizitia implica incheierea unui acord-cadru: Da
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru: Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani: -

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
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al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

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 achizitiile publice: Nu

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 28.03.2022 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 28.09.2022
Durata in luni: 6

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2022; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

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

VI.3) Informatii suplimentare
1. Solicitarile de clarificari referitoare la orice document din prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in
SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor
adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii
economici se vor inregistra in SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire,
exceptie facand probleme de ordin tehnic prevazute de art. 63 din H.G. nr. 395/2016 si confirmate de catre reprezentantii portalului
SEAP.Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.Pentru comunicarile ulterioare
depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice
disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Operatorii economici 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.
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2. Durata Acordului-cadru este de 4 ani de la data semnarii de catre ambele parti.
3. Acordul cadru se incheie cu un singur operator economic.
4. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.
5. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii acordului cadru, de a conveni modificarea clauzelor, prin act aditional, inclusiv in
cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului subsecvent, in conformitate cu art. 221 alin.1 din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Motivele modificarilor :
modificari ale cantitatilor de lucrari pentru un articol din Contract (desi, asemenea schimbari nu vor constitui in mod necesar o
Modificare), ca urmare a remasuratorilor; modificari ale cantitatii si ale altor caracteristici unui articol de lucrari ; modificari ale cotelor,
pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrare; modificari legislative, sau de norme tehnice/normative/standarde/STAS-uri;
modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea
subcontractantilor initiali; modificari generate de preluarea tertului sustinator a executiei lucrarilor de la Executant, pentru partea de
contract pentru care a primit sustinere, daca Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului. Limitele
modificarilor: Modificari nesubstantiale. Interval anticipat de prelungire: conform cerintelor autoritatii contractante (Conditii fizice
imprevizibile, conditii meteo nefavorabile, adaptarea la teren, orice modificari permise de Conditiile de Contract etc.).
6.Perioada de garantie de buna executie este de 36 de luni de la semnarea procesului verbal de terminare a lucrarilor pe fiecare sector de
drum in parte.
7.Modalitate de indeplinire -Cerinta 3 -Proportia de subcontractare - 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). 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.
DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat
acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat,
incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016
precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării
neîncadrării în motivele de excludere.
Operatorul/Operatorii economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va face dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea
sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui
alt subcontractant.
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi
selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei
de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;
b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea
contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
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C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Constanta Serviciul Juridic
Adresa: DRDP Constanta, Municipiul Constanta, Strada Traian, fara numar, Judetul Constanta; Localitatea: Constanta; Cod postal:
900714; Tara: Romania; Telefon: +40 0241581147; Fax: +40 0241584371; E-mail: net@drdpct.ro; Adresa internet: (URL)
www.drdpct.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.02.2022
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