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Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Lugoj
Numar invitatie: 381464 / 02.11.2015
Denumire contract: „Drum Principal Tapia – Armadia – asfaltare” proiectare
Stare procedura: Anulata (In SEAP la data 13.11.2015 09:15)
Motive anulare:



Nu a fost depusa nicio oferta sau au fost
depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu
pot fi comparate datorita modului neuniform de
abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare

Observatii: Nu a fost depusa nici o oferta. Temei legal art. 209, al. (1), lit. b), din O.U.G. nr. 34/2006.

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1)

I.1.2)

I.1.3)

I.2)
I.2.1)
I.2.2)

Sediul social
Primaria Municipiului Lugoj
Cod fiscal: 4527381, Adresa: Piata Victoriei Nr.4, Lugoj, Telefon: +40 256352240, Fax: +40 256350393 , Email:
achizitiipublice@primarialugoj.ro
Adresa la care se transmit ofertele:
Piata Victoriei Nr.4, Lugoj, Romania, cod postal: 305500, telefon:+40 256352240, fax:+40 256350393, persoana de
contact:Compartiment Licitatii si
Achizitii Publice. Birou Relatii cu Publicul cam 7, parter.
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul autoritatii contractante.

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
Tip Autoritate Sectorial: Nu
Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.5)

II.1.6)
II.1.7)

II.2)
II.2.1)

Denumire contract:
„Drum Principal Tapia – Armadia – asfaltare” proiectare
Tip contract: Servicii
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Obiectul contractului:
Conform Temei de proiectare – Sistematizarea rutiera va consta în realizarea unui carosabil asfaltat cu acostament din piatra
sparta, realizarea santurilor de
colectare a apelor pluviale, repararea celor 6 poduri si podete, respectiv realizarea marcajului rutier. Valoarea totala a contractului
(fara TVA) este de
36.290,32 lei. Tinând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/2006 modificata prin O.U.G. nr. 77/2012, art. 28, alin.7, suma aferenta
procentului de „diverse si
neprevazute” este 0 (zero) lei.
CPV: 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Impartire pe loturi: Nu

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
Valoare estimata: 36,290.32 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Cuantum 725 lei, perioada de valabilitate minim 90 de zile de la termenul limita de primire a
ofertelor stabilit în invitatia de participare.
Garantie
Forma de constituire a garantiei de participare: conform art 86, alin. (1),(2) si (3) din HG
de
925/2006, prin virament bancar în contul RO 79
participare
TREZ 6235006XXX000071, deschis la Trezoreria Lugoj, Beneficiar: Municipiul Lugoj, cod
fiscal RO4527381 - copia documentului, sau

Garantie
de buna
executie

III.2)
III.2.1)

instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari, care se prezinta în original, în
cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Garantia trebuie sa fie
irevocabila, conform art 86 din HG 925/2006. În cazul
în care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004
referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, situatie
în care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. În situatia
asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din
categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica
prevederile art 16, alin.(2), din Legea 346/2004. În cazul depunerii de
oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa
mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori
economici. Pentru operatorii economici care constituie garantia de participare în leu/alta
valuta, data pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta va fi
cursul BNR de la data publicarii în SEAP a Invitatiei de participare. (Model orientativ
Formular nr. 8)
10% din valoarea contractului, fara T.V.A. Modul de constituire a garantiei de buna executie:
conform art.90 aliniat (1) si (3), din HG 925/2006, cu ultimele
completari si modificari. În cazul în care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de
prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii
garantiei de buna executie, daca sunt depuse toate actele ref. la calitatea de IMM a
ofertantului/asociatilor, în cadrul unei oferte comune.

CONDITII DE PARTICIPARE
Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Art. 180 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din O.U.G. 34/2006 completata în conformitate cu Formular 9 Documentul va
fi prezentat si de tertul sustinator,
daca este cazul. 2. Art. 181 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 completata în conformitate cu Formular 10;
Documentul va fi prezentat si de tertul
sustinator, daca este cazul, numai pentru situatiile prevazute la art 181, litera a), c^1) si d) din OUG 34/2006 – formular 10a; 3. Certificat de participare la
licitatie cu oferta independenta
conform Ordin 314/12.10.2010, completat în conformitate cu Formular A; 4. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.69¹ din OUG
34/2006 completata în conformitate
cu Formularul B. Persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Primarul Municipiului Lugoj prof. ing. Boldea
Francisc Constantin; Viceprimar
si consilier local Farcageanu Adrian; Secretar municipiu jr. Dan Ciucu; Director executiv – D.A.P.L jr. Banda Romulus; Cadia Ionel Sef Birou
Contabilitate, Casierie; Director economic
ec. Galin Petru-Nicolae; Birou Buget Ec. Crasovan Cristina-Emanuela, Grangure Sergiu-Marius si Miklos Corina; Enescu Mario-Cosmin si Radut LiaAngelica Compartiment Finaciar
Preventiv Propriu; Mazilu Dinel Arhitect Sef; Negrutiu Cotizo-Olimpiu Director Executiv – Directia Tehnica; Birou Tehnic Borchescu Sorin-Petru, Balica
Ioan, Radut Radu-Corneliu; Birou
Investitii Lazar Constantin, Jurj Remus si Bobârnac Gabriel-Constantin; Dragota Liviu Stefan si Wagner R. Cristian Birou Autorizatii, Libera Initiativa,
Comercial, Contracte;
Compartiment Licitatii si Achizitii Publice Sepsei Mirela si Damsa Anica. Consilieri locali: Agache Mihai, Ambrus Ioan, Daminescu Porfir Dorel, Baboniu
Marius Cornel, Barboni Ioan,
Badina Nicu, Blidariu Stefan, Cimponeriu Rodica, Padurean Ioan, Corbeanu Adriana Gabriela, Cotolan Voichita Ofelia, Craciunescu Iosif, Galescu
Cristian Pavel, Gaidos Albin, Opris
Gerlinde, Savu Constantin, Szücs Diana Maria, Tech Alin. 5. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de
stat si catre bugetul local: a)
Certificat privind îndeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata
scadente la nivelul lunii anterioare celei
în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor –în original/copie legalizata sau copie lizibila certificata „conform cu originalul” - semnata
si stampilata de reprezentantul
legal al ofertantului; b) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general
consolidat al statului, din care sa
reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor – în original/copie
legalizata sau copie lizibila
certificata „conform cu originalul” - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului; Toate documentele emise în alta limba vor fi însotite de
traducere autorizata în limba
româna. 1.Persoane juridice/fizice romane a). Pentru persoane juridice se va prezenta: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului
Comertului, în original/copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa reiasa obiectul de activitate al operatorului economic. Datele/informatiile
precizate în acest document sa fie
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, mentionata în Invitatia de participare. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în domeniile
de activitate principale
secundare cuprinse în certificatul constatator emis de ONRC. In cazul în care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat în copie lizibila
certificata „conform cu originalul”,
acesta poate fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc în original/copie legalizata pentru conformitate. b). Pentru persoane fizice (daca este cazul) se va
prezenta: Autorizatie de
functionare, sau orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de îndeplinirea
contractului). Datele/informatiile
precizate în aceste documente sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, mentionata în Invitatia de participare. 2. Persoane juridice /fizice
straine (daca este cazul) Se
vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare /atestare ori apartenenta din punct
de vedere profesional la
organisme legal constituite, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent în domeniile de activitate
cuprinse în datele/informatiile precizate în aceste documente, care trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, mentionata în
Invitatia de participare. În cazul unei
oferte comune depusa de mai multi operatori economici - Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) – se va demonstra (dupa caz)
prin prezentarea documentelor
solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Toate documentele
emise în alta limba vor fi însotite de
traducere autorizata în limba romana.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)
IV.3.3)
IV.3.4)
IV.3.5)
IV.3.6)

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: Data limita de depunere a ofertelor: 12.11.2015 10:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 12.11.2015 12:00
Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 30.10.2015 14:44

