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( STR. AGRICULTURII S STR. PRIVIGHETORII – EXECUTIE  
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Denumire plan  Denumire detaliu plan  

 
 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA  

I.1)   DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:  

 

Primaria Municipiului Lugoj  

Adresa postala:  Piata Victoriei Nr.4 , Localitatea:  Lugoj , Cod postal:  305500 , Romania , Punct(e) de contact:  COMP. LICITATII SI ACHIZITII PUBLICE , Tel.  
+40 256352240 ,  
Email:  achizitiipublice@primarialugoj.ro , Fax:  +40 256350393 , Adresa internet (URL):  www.primarialugoj.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-
licitatie.ro  

 

 

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:  
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior  

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL 
COMPETITIV SI  
SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:  
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior  

 

 

 

 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:  
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior  

 

I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)  

 

Autoritate regionala sau locala  

Activitate (activitati)  
- Servicii generale ale administratiilor publice 

 

 AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE  

 Nu  

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1)   DESCRIERE  

II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta  

 
REABILITAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL LUGOJ – ETAPA I. – LOT 5 ( STR. AGRICULTURII S STR. PRIVIGHETORII – 
EXECUTIE  

II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor  



 

Lucrari  

Executarea  

Locul principal de executare: STR. AGRICULTURII S STR. PRIVIGHETORII – EXECUTIE MUNICIPIUL LUGOJ  

Codul NUTS: RO424 - Timis  
 

II.1.3)   Anuntul implica  

 Un contract de achizitii publice  

II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru  

II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor  

 

Investitia care urmeaza sa se realizeze este o investitie ce cuprinde retea de canalizare pe str. Agriculturii si Privighetorii. Valoarea estimata a 
contractului  
(fara TVA) este de 1.069.004,48 lei, din care: - Cheltuieli diverse si neprevazute 97.182,22 lei reprezentand 10% din valoarea estimata a 
lucrarilor.  

II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)  

 45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)  
 

II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice  

 Nu  

II.1.8)   Impartire in loturi  

 Nu  

  

II.1.9)   Vor fi acceptate variante  

 Nu  

II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU  

II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul  

 
Conform Caietului de sarcini anexat. Retea de canalizare pe str. Agriculturii în lungime de 1074 m, respectiv str. Privighetorii în lungime de 113 
m.Valoarea 
 estimata fara TVA (numai în cifre): 1.069.004,48 Moneda: Ron  

 Valoarea estimata fara TVA: 1,069,004.48 RON  
 

II.2.2)   Optiuni  

 Nu  

II.3)   DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE  

 5  luni incepand de la data atribuirii contractului   

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE  

III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT  

III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate  

 

Cuantum 19.400,00 lei, perioada de valabilitate minim 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit în anuntul de participare. 
Forma de 
 constituire a garantiei de participare: conform art 86, alin. (1),(2) si (3) din HG 925/2006, prin virament bancar în contul RO 79 TREZ 
6235006XXX000071,  
deschis la Trezoreria Lugoj, Beneficiar: Municipiul Lugoj, cod fiscal RO4527381 - copia documentului, sau 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 lei/alta valuta - Data pentru care se determina echivalenta lei/alta valuta va fi cursul BNR de la data publicarii în SEAP a Anuntului 
de participare. 
 (Model orientativ Formular nr. 8) 10% din valoarea contractului, fara T.V.A.(5% în cazul IMM). 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.  

III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante  

 BUGET LOCAL 500.000,00 LEI BUGETUL DE STAT 601.095,00 LEI.  



III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul  

 Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare  

III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale  

 Nu  

III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE  

III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 1. Declaratie 
privind  
neincadrarea in prevederile art.180 Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotarâre definitiva si 
irevocabila, 
 pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale. Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular 
nr.9 ) / Cazier 
 judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general 2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 
181 din ordonanta 
 Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care înregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local 
(indiferent de  
cuantumul acestora) – documentele prezentate trebuie sa ateste îndeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun 
ofertele. Pentru 
 persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice 
straine 
 documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata. Modalitatea de 
indeplinire: Declaratie 
 pe proprie raspundere (completare Formular nr.10) a. Cerificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiile 
pentru  
asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul 
lunii anterioare 
 celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, în original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea 
«conform cu 
 originalul ». b. Cerificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa 
reiasa ca ofertantul 
 nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata / 
autentificata 
 sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ». Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul 
asociat/candidatul asociat, 
 tertul sustinator numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006 (dupa caz) formular 10a;.3. Declaratie "Certificat de 
participare  
la licitatie cu oferta independenta"Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular A ); 4. Declaratie privind 
neîncadrarea 
 în situatiile prevazute la art. 691. Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular B ). Pentru aceasta 
declaratie, persoanele  
ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante Francisc Boldea; Viceprimar Farcageanu Adrian; Secretar municipiu Ciucu Dan, 
Director executiv – 
 D.A.P.L. Banda Romulus; Cadia Ionel Sef Serviciu Financiar-Contabil, Director economic Galin Petru-Nicolae; Birou Buget Crasovan Cristina-
Emanuela,  
Grangure Sergiu-Marius, Grangure Sergiu-Marius, Miklos Corina, Compartiment Financiar Preventiv Propriu Enescu Mario-Cosmin, Radut Lia-
Angelica,  
Negrutiu Cotizo-Olimpiu Director Executiv Directia Tehnica; Birou Tehnic Borchescu Sorin-Petru, Balica Ioan, Biraescu Ioan; Compartiment 
Licitatii si Achizitii  
Publice Sepsei Mirela-Carmen si Damsa Anica, Andrei Elena Taxe si impozite, Lazar Constantin sef Birou Investitii, Biraiescu Ioan Birou Investitii, 
Mazilu 
 Dinel Arhitect Birou Urbanism.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. Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, 
copie legalizata  
sau copie conforma cu originalul iar pentrupersoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi 
însotite  
de traducere autorizata si legalizata. Pentru persoanele juridice române Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis 
de Oficiul 
 Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente 
acestora,  
iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004. Pentru 
persoanele juridice  
straine Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de 
vedere professional 
, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- Prezentarea 
Certificatului 
 de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic în curs. În etapa evaluarii ofertelor se va 
solicita ofertantului  
clasat pe primul loc certificatul constatator emis de ONRC, pentru conformitate documentul în original/copie legalizata.  

III.2.2)   Capacitatea economica si financiara  

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

  

III.2.3)   Capacitatea tehnica  



 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 

Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 1187 ml de retele 
de canal”  
aprobata prin Ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea 
Achizitiilor 
 Publice Nr. 2266/335/2012 si NotificariiANRMAP nr.107/02.07.2013). (numarul de ml este egal cu cel care face obiectul contractului ce urmeaza 
a fi atribui)  
. Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau 
documentele  
constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, 
cantitatea 
 (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de 
receptie la 
 terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele 
profesionale in 
 domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.  
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.În cazul în care autoritatea 
contractanta solicita,  
ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale 
subcontractantilor propusi 
.Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de 
atribuire.  
Asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii – Certificarea sistemului de management al calitatii - ISO 9001 sau echivalent pentru activitatile 
care fac obiectul 
 contractului ce urmeaza a fi atribuit. Informatii necesare: -Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de 
asigurare a  
calitatii - ISO 9001 sau echivalent, alte dovezi, în copii lizibile cu mentiunea “conform cu originalul”. Atentie ! In cazul in care oferta este depusa 
de o asociere,  
cerintele privind asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o 
realizeaza. Nu se  
accepta operatorii economici in curs de certificare cu exceptia ofertantului/ofertantilor care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat 
si din el reiese 
 ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea. Atentie ! În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, 
documentele  
mentionate vor fi transmise în limba de origine, însotite de traducerea autorizata în limba româna.  
Asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului – Certificarea sistemului de management in domeniul protectiei mediului, respectiv ISO 
14001 sau  
echivalent pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Informatii necesare: -Certificate emise de organisme 
independente care 
 atesta respectarea standardelor de protectie a mediului - ISO 14001 sau echivalent, alte dovezi, în copii lizibile cu mentiunea “conform cu 
originalul”. Atentie 
 ! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintele privind asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii trebuie sa fie indeplinite de 
fiecare asociat 
 pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nu se accepta operatorii economici in curs de certificare cu exceptia ofertantului/ofertantilor care 
dovedeste 
/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea. Atentie ! În cazul ofertantilor 
(persoane fizice sau 
 juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, însotite de traducerea autorizata în 
limba româna.  

 Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)  

 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 
34/2007 aprobata 
 cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care candidatul isi demonstreaza 
capacitatea tehnica si  
profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a 
dovedi sustinerea  
de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A in forma autentica al persoanei respective, prin care 
aceasta confirma faptul 
 ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura 
sustinerea 
 tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 
181 lit. a), c^1)  
si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B si Formular nr. 6. 
Completarea si  
prezentarea Formularului 18 cu subcontractantii si specializarea acestora. Fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de 
îndeplinire a viitorului 
 contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a 
subcontracta o 
 parte din contractul respectiv.În cazul în care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe 
care urmeaza  
sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 
691 din OUG 
nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul va prezenta Certificatul ISO 9001 sau echivalent Ofertantul va 
prezenta Certificatul  
ISO 14001 sau echivalent  

III.2.4)   Contracte rezervate  

 Nu  
 

III.3)   CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII  



III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii  

 Nu  
 

III.3.2)   
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 
serviciilor 
 respective  

 Nu  

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)   TIPUL PROCEDURII  

IV.1.1)   Tipul procedurii  

 Licitatie deschisa  

IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE  

IV.2.1)   Criterii de atribuire  

 
Pretul cel mai scazut  

    
 

IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica  

 Nu  

IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE  

IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta  

 I.C.4.  

IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract  

 Nu  

IV.3.3)   
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in 
cazul unui  
dialog competitiv)  

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.08.2015 13:00  

 

Documente de plata: NU  
 

IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare  

 07.08.2015 10:00  

IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati  

IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare  

 Romana  
 

IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta  

 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)  

IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor  

 Data:  07.08.2015 12:00  

 Locul: sediul autoritatii contractante  

 Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da  

 nu e cazul  

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE  

VI.1)   CONTRACTUL ESTE PERIODIC  

 Nu  

VI.2)   CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE  

 Nu  

 Tip de finantare:  Cofinantare  

VI.3)   ALTE INFORMATII  

 
In cazul in care se constata ca operatorii economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic 
inchis, in 
 vederea departajarii acestora.  

VI.4)   CAI DE ATAC  

VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac  



 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor  

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  
office@cnsc.ro , Fax:  
 +40 213104642 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro  

 

 Organism competent pentru procedurile de mediere  

VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac  

 Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac  

 Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.  

VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac  

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor  

Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 0213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:   
+40 0213104642 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro/  

 

VI.5)   DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT  

 16.07.2015 11:01  

 

 


