
VIABILIZARE TEREN BLOC ANL, STR. TESATORILOR –
PROIECTARE SI EXECUTIE, ETAPA II -  EXECUTIE

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Primaria Municipiului Lugoj 
Cod de identificare fiscala: 4527381; Adresa: Strada: PIATA VICTORIEI, nr. 4; Localitatea: Lugoj; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305500;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Anica  Damșa;  Telefon:  +40  256352240;  Fax:  +40  256350393;  E-mail:
achizitiipublice@primarialugoj.ro; Adresa internet: (URL) www.primarialugoj.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.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
VIABILIZARE TEREN BLOC ANL, STR. TESATORILOR – PROIECTARE SI EXECUTIE, ETAPA II -  EXECUTIE
Numar referinta: 4527381_2020_PAAPD1125025

 
II.1.2) Cod CPV principal
45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Executarea

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Avand in vedere finalizarea construirii blocurilor ANL din str. Tesatorilor este necesară realizarea utilităților, acestea
constând în : racordul la rețeaua de canalizare a orașului, branșamentul la reteaua de distributie a apei din localitate, amenajarea
locurilor de parcare, sistematizarea terenului natural din zona, amenajare ghena ecologica, amenajarea unui loc de joaca pentri
copii, amenajare iluminat exterior.
Reguli de comunicare și transmitere a datelor: Solicitările de clarificări se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări”
din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP atât la
Secțiunea ”Documentație și  Clarificări”  cât şi  fiecărui operator economic care a solicitat clarificarea,  din cadrul anunțului  de
participare simplificat.
Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 6 zile
înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare);.
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1387118; 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: -
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Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare: 
Str. Țesătorilor din Municipiul LugojStr. Țesătorilor din Municipiul Lugoj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Avand in vedere finalizarea construirii blocurilor ANL din str. Tesatorilor este necesară realizarea utilităților, acestea constând în :
racordul la rețeaua de canalizare a orașului, branșamentul la reteaua de distributie a apei din localitate, amenajarea locurilor de
parcare, sistematizarea terenului natural din zona, amenajare ghena ecologica, amenajarea unui loc de joaca pentri copii, amenajare
iluminat exterior.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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

 

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: 
Autoritatea contractantă va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de lucrări, orice operator economic
care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Motivele de excludere vor fi  aplicate si  în cazul  asociațiilor/subcontractantilor/terților susținători,  după caz.  Modalitatea de
indeplinire: Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire,
(ofertant,  ofertant  asociat,  subcontractant,  tert  sustinator,  dupa caz),  va  prezenta odata cu oferta  atat  DUAE completat  cu
informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea
nr.98/2016.  Se vor depune odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul
efectiv  în  care  se  va  materializa  susţinerea  acestuia,  acordului  de  sucontractare  şi/sau  a  acordului  de  asociere,  după  caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale
informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/ terţului susţinător, acest
lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului
aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative pot fi:
1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul solicitarii;
2. Cazier judiciar al operatorului economic si al membriilor 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;
2.Dupa caz, documente prin care demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166
alin (2), art.167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
3.Alte  documente  edificatoare,  dupa  caz.  În  cazul  în  care  în  țara  de  origine  sau  țara  în  care  este  stabilit  ofertantul/terțul
susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate
situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau,
dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică data în fața
unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea in limba romana, dupa
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caz.
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt: Primarul Municipiului Lugoj prof. ing. Boldea Francisc
Constantin; Viceprimar şi consilier local Galescu Cristian-Pavel; Secretar municipiu jr. Dan Ciucu; Director executiv – D.A.P.L jr. Banda
Romulus; Director economic ec. Gălin Petru-Nicolae; Florea Mariana-Lenuţa Sef Serviciu Financiar-Contabilitate; Birou Buget Ec.
Grangure Sergiu-Marius; Compartiment Finaciar Preventiv Propriu: Enescu Mario-Cosmin şi Răduţ Lia-Angelica; Mazilu Dinel
Arhitect Şef; Negruţiu Cotizo-Olimpiu Director Executiv – Directia Tehnica; Răduţ Radu-Corneliu, Madescu Aurelia-Angela și Savescu
Rodica-Gabriela inspectori Birou Tehnic; Bobârnac Gabriel-Constantin, Podaru Petru inspectori şi Kocsis Adalbert-Karoly referent de
specialitate Birou Investiţii; Dragotă Liviu Ştefan Consilier Birou Autorizaţii, Liberă Iniţiativă, Comercial, Contracte; Compartiment
Licitaţii şi Achiziţii Publice Consilier achizitii publice Şepşei Mirela şi Damşa Anica;
Consilieri locali: Agache Mihai, Anghel Mihai-Cornel, Baboniu Marius Cornel, Ban Gheorghe, Barboni Ioan, Blidariu Bogdan-Ştefan,
Bondoc Doris-Daiana, Brînduşoni Emil-Liviu, Cornean Cristian-Dorinel, Crăciunescu Iosif, Drăgan Marcel, Epure Mariana, Haneş Ioan,
Maşniţă Fedor, Opriş Gerlinde, Savu Constantin, Tyukodi Oana-Sorina.
Înainte de atribuirea contractului, operatorul economic care se va clasa pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va
depune în SEAP, documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în
conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care
să reiasă că operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a
constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Modalitate de
îndeplinire:  Se va prezenta DUAE completat în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative
care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise în ţara
de rezidenţă, urmează a fi prezentate, doar la solicitarea autorităţii contractante, ofertantului aflat pe primul loc după aplicarea
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informaţiile cuprinse în certificat/documentul echivalent, trebuie să fie reale,
valabile la data prezentării acestuia.
În cazul unei oferte comune depusă de mai mulţi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de către fiecare
operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizează. Documentele solicitate se vor
prezenta în limba romană/ limba în care au fost emise însoţite de traducere în limba română, dupa caz.

 
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
Cerinţa 1: Experienta similara componenta executie
Se vor prezenta informatii aferente principalelor lucrari Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare in ultimii 5 ani in valoare
cumulate de cel putin 1.387.118,00 lei fara Tva, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor lucrarilor executate la
nivelul  a maxim 3 contracte Prin lucrari similare (Lucrari de constructii si utilitati ) se intelege prezentarea unei liste a lucrarilor
executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau
privaţi, însoţită de certificări/ documente constatatoare sau echivalent, lucrari care fac obiectul contractului, respectiv lucrari de
constructii și utilitati. - Modalitate de îndeplinire: operatorul economic va completa şi prezenta formularul DUAE din documentaţia
de atribuire.
Notă:  Ofertantul  clasat  pe primul  loc,  va  prezenta documentele  justificative care probează îndeplinirea celor  asumate prin
completarea DUAE.
Aceste documente justificative pot fi:
- pentru lucrarile prezentate ca experienta similara se vor prezenta dovezi privind buna execuție a lucrarilor, respectiv (prezentarea
oricărui document): copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; procese verbale de receptie; certificări de
bună execuție; certificate constatatoare; recomandari  din care sa rezulte valoarea lucrarilor fara TVA, perioada de executie a
lucrarilor precum si ca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si au fost duse la bun sfarsit.
La  nivelul  DUAE  trebuie  precizate  informații  cum  ar  fi:  numărul  și  data  contractului  invocate  drept  experiență  similară,
tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea (realizat
în proporție de …% sau Contractant unic)  și activitățile/categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor.
În cazul sustinerii experientei similare de catre unul sau mai multi terti, atunci se va prezenta un angajament ferm (formularul nr. 14)
incheiat intre ofertant si tertul sustinator, cu respectarea prevederilor din Legea 98/2016.
O data cu DUAE se va prezenta angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament , transmise
acestuia de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), urmand
ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament sa fie solicitate de catre autoritatea contractanta doar
ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
2.) Proportia de subcontractare
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Art. 55 din Legea 98/2016 - Declaratie subcontractanti. Acord subcontractare. Proporția de subcontractare (cat la % subcontracteaza
care va fi in număr fix, fără zecimale). Declaratii, DUAE.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 04.03.2020 15:00

 
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: 04.06.2020
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2020; 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
              Pt.vizualizarea doc.ataşate,op.ec.trebuie să deţina un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic. Eventualele
răspunsuri la clarificări se vor ataşa la anunțul de participare simplificat. Aceste răspunsuri vor face parte din documentaţia de atribuire şi
este obligatoriu ca la elaborarea ofertei să fie avute în vedere. Dacă pe primul loc în clasamentul preţurilor sunt ofertanţi cu preţuri egale
pentru departajare se vor solicita prin clarificări pe SEAP, noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate faţa de cele iniţiale.
Ofertanţii respectivi vor încarca în SEAP documentele care conţin noi propuneri financiare. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a
se asocia cu scopul de a depune ofertă comună, având obligaţia să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai în cazul în
care oferta comună va fi declarată câştigătoare

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
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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: 
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2020
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