Sistemul Electronic de Achizitii Publice

”Proiectare si executie pentru AMENAJARE TEREN DE
SPORT ÎN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC ”ION HOLBAN”,
IAȘI”
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
COLEGIUL TEHNIC ION HOLBAN
Cod de identificare fiscala: 4540755; Adresa: Strada: Pantelimon Halipa, nr. 16; Localitatea: ; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 700656;
Tara: Romania; Persoana de contact: VASILE IULIAN BADAI; Telefon: +40 0232226102; Fax: +40 0232226102; E-mail:
spiholban@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.colegiultehnicionholban.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
Alt tip

I.5) Activitate principala
Educatie

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
”Proiectare si executie pentru AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC ”ION HOLBAN”, IAȘI”
Numar referinta: 001

II.1.2) Cod CPV principal
45212221-1 Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta
Obiectul contractului cuprinde:
Proiectare: Elaborare Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii,
elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), elaborare Proiect pentru Organizarea Executiei (POE),
elaborare Proiect Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei
lucrarilor.
Documentatia se va elabora avand la baza SF-ul si in conformitate cu prevederile HG28/2008, Lg.nr.50/1991 si Standerdele nationale
si reglementarile tehnice in domeniu.
Executie lucrări: Terenul disponibil în incinta Colegiului Tehnic ”Ion Holban„ din Iasi este amplasat lângă latura de SV a acesteia, fiind
liber de orice construcție.
Se propune executarea unui teren multisport cu dimensiunile maxime de 42,0x22,0m aferente unui teren de minifotbal.
Perimetral, terenul se va împrejmui cu plasa de sârmă pe schelet metalic cu o înălțime totală de 5,0m cf. NP066-2002. Alăturat
terenului se prevăd gradene metalice cu scaune din PVC pentru cca. 50 persoane.
Terenul se va dota cu accesorii specifice cum sunt porțile de handbal, minifotbal, plase de volei, tenis etc ca și marcajele
corespunzătoare.
Terenul se va racorda la reteaua de apă potabilă și canalizare pentru fântânile de băut apa și pentru întreținere.
Iluminatul artificial pe timp de noapte se va asigura prin reflectoare.
Accesul pe teren se asigură prin 2 porți amplasate în zone opuse ale împrejmuirii.
Perimetral se asigură culoare de circulație de 1,0m lățime pe laturile lungi și de 2,0m lățime în spatele porților.
Terenul se va racorda la rețeaua de apă și canalizare ca și la cea de energie electrică pentru asigurarea iluminatului nocturn.
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Incinta se pune în legătură cu celelalte clădiri (sala de sport, corpul școlii) prin alei pavate și bordate.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor”.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 184286; 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: 45212221-1 Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
COLEGIUL ION HOLBAN, IASICOLEGIUL ION HOLBAN, IASI

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Elaborare documentatie avize, DTAC, DTOE, PT, DDE si asistenta din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor, precum si
executia lucrarilor ”AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC ”ION HOLBAN”, IAȘI”.
VALOARE ESTIMATA TOTALA, 184.286 lei, fara TVA, din care:
Servicii de proiectare – 7.394,00 lei, fara TVA , din care:
-proiect tehnic si detali de executie – 6.000,00 lei, fara TVA
-asistenta tehnica din partea proiectantului – 1.394,00 lei fara TVA
Executie lucrari – 176.892,00 lei, faraTVA, din care:
- lucrari de baza (Cap. 4) – 175.837,00 lei, fara TVA
-lucrari de constructii aferente Organizarii de santier( Cap. 5.1.1) -1.055,00 lei, fara TVA
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 184.286,00
Monedă: RON
Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU CUPRINDE SUMA AFERENTA CHELTUIELILOR DIVERSE SI
NEPREVAZUTE precizata in devizul general, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea
contractului, in conditiile prevazute la art.221 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Modificarile contractului se vor realiza numai in conditiile prevazute de art.221 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile publice.

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:
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
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Cerinta nr. 1
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile
prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. privind
neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica,
autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele
justificative prin care confirma îndeplinirea acestei cerinte de calificare, respectiv:
- Cazierul judiciar si fiscal pentru operatorul economic;
- Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului
economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art.
164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016,
-documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2),
art.167 alin.(2) si art.171 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile publice,
-alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta nr. 2
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile
prevazute de art. 165 din Legea nr. 98/2016.
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. privind
neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica,
autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele
suport prin care confirma îndeplinirea acestei cerinte de calificare, respectiv:
-Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice precum si
-Certificatul/ certificatele eliberate de Autoritatiile Publice Locale,
din care sa rezulte faptul ca operatorul economic/operatorul economic asociat nu are datorii restante catre bugetul de stat si
bugetul/ bugetele locale la momentul prezentarii acestora,
-documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2),
art.167 alin.(2) si art.171 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile publice,
-alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta nr. 3
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile
prevazute de art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. privind
neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica,
autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele
suport prin care confirma îndeplinirea acestei cerinte de calificare, respectiv:
-documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2),
art.167 alin.(2) si art.171 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile publice,
-alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta nr. 4
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile
prevazute de art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.
-se va prezenta Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.
Nota nr. 1
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic
de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod
corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat),
în scopul de a face dovada
preliminara a îndeplinirii cerintelor de calificare.
Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa
aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare,
în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota nr. 2
Prin exceptie de la prevederile Notei nr. 1, pâna la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreuna cu DUAE, operatorii
economici participanti vor prezenta si declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. În acest
sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu urmatoarele
persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante si a furnizorului de servicii auxiliare achizitiei, implicate în
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Constantinescu Ioana-director, Manolache Viorica-director adjunct,
Vrabie Gabriela-director adjunct, Badai Vasile Iulian-contabil sef, Cracaileanu Mihaela-responsabil achizitii, Lapusneanu Lilianaadministrator financiar, Harlauanu Andrei-reprezentant societate servicii auxiliare.
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Nota nr. 3
Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor se va face la nivelul societatii/ companiei. Dovada
îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/
punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul:
-figureaza cu bunuri (mobile/imobile) impozabile si/sau
-are obligatia sa solicite înregistrarea fiscala a acestora (potrivit Formularului ANAF 060 – Declaratie de înregistrare fiscala/declaratie
de mentiuni pentru sediile secundare) ca platitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota nr. 4
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante vor fi excluse în confomitate cu prevederile art. 165 alin.
(1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (3) si art. 166 alin. (2) din acelasi
act normativ.
Nota nr. 5
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca siau îndeplinit obligatiile de plata restante a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate
cu legislatia din tara de rezidenta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscal sau alte
documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in
curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu pâna la data semnarii contractului de achizitie.
Nota nr. 6
În cazul participarii la procedura cu oferta comuna, cerintele aferente acestui criteriu de calificare trebuie îndeplinite de catre fiecare
asociat în parte.
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă
că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Nota 1:
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie
să fie autorizat să desfăsoare activitătile aferente contractului, conform Lg. nr. 359/2004.
În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care să rezulte
competenta acestora de a realiza activitătile care fac obiectul prezentului contract.
Nota 2:
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta. Aceste documente vor fi
insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 3:
În cazul participării la procedură cu ofertă comună, cerintele aferente acestui criteriu de calificare trebuie îndeplinite de către fiecare
asociat pentru partea de contract pe care o realizează.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se vor prezenta documente justificative care probează îndeplinirea
cerinței, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de
rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii
economici participanti vor prezenta DUAE.
Documentele prezentate de operatorii economici straini vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele de la pct. III.2.1. b) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte
pentru partea din contract pe care o realizeaza.

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.) Cerința nr.1a - Experiența similară componenta execuție
Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani în valoare cumulată de cel puțin 176.000,00 lei, fără TVA. Se acceptă
însumarea valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 contracte.
Lucrări similare: lucrări de construire /reabilitare/modernizare terenuri sportive.
Cerința nr.1b - Experiența similară componenta proiectare
Ofertantul trebuie să fi prestat în ultimii 3 ani, în cadrul a maxim 3 contracte, a căror valoare cumulată să fie cel puțin egală cu
Anunt publicat: [SCN1003313/04.06.2018]
Generat la: 11.06.2018 13:13

Pagina 4

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
7.000,00 lei, exclusiv TVA, servicii de proiectare pentru terenuri sportive. - Se va completa DUAE de către operatorii economici
participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor
cuprinde informațiile solicitate.
La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară,
tipul/categoriile de lucrări executate, respectiv, serviciile de proiectare prestate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului
de recepție, precum și ponderea și activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor/ serviciile de
proiectare.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar
de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
Pentru lucrări
- procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / proces verbal de recepție pe obiect,
întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în
conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă urmatoarele
informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului)
și locul execuției lucrarilor
Pentru serviciile de proiectare
- procesele verbale de recepție a serviciilor sau recomndări din partea beneficiarilor sau
documente constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și
furnizeazăa toate informațiile solicitate pentru demonstarea ândeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară.
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr.98/2016.
Cerințe specifice: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte,
precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susținerii acordate.
Odată cu depunerea DUAE se 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.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie
prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat
susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul
concret în care va realiza acest lucru).
Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția
neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreuna cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea
acestuia/acestora) și acordul de asociere.
2.) Cerinta nr.2
Informatii privind subcontractantii
(daca este cazul).
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. (Formularul nr.5). - Modalitatea de
îndeplinire a cerintei nr. 2
Operatorii economici vor indica in cadrul DUAE informatii cu privire la partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le
subcontracteze.
Nota 1:
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic
de Achizitie European) atasat documentatieide atribuire, completat în mod corespunzator de fiecare entitate
participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat) impreuna cu Acordul/Acordurile de
subcontractare, în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. (Formular 5)
Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative (care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare) prin
care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de
atribuire.
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Nota 2:
Resursele privind capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de
implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre ofertantul
care invoca sustinerea din partea
subcontractantilor.
Nota 3:
Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa
prezinte 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 îndeplineasca efectiv.
3.) Cerinta nr. 3
Informatii privind asociatii (daca este cazul) - Se va prezenta:
- Acordul de asociere semnat de membrii participanti la asociere.
Nota 1:
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic
de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate
participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat) împreuna cu Acordul de asociere, în scopul de a face dovada preliminara a
îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu
cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2:
În cazul participarii la procedura cu oferta comuna, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin
luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerintele de calificare privind capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o
vor executa conform acordului de asociere prezentat.
Nota 3:
În sensul celor de mai sus, acordul de asociere va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii:
- asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta;
- nominalizarea liderului formal al asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora;
- comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire/executia
contractului se vor face cu liderul asocierii;
- partea/ partile din contract care urmeaza sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociere în parte cu referire la activitatile ce revin
fiecarui membru al asocierii;
- pentru a evita posibile situatii litigioase între membrii asocierii datorate intârzierilor care pot surveni pe fluxul de numerar prin
transferurile suplimentare care trebuie realizate de la un asociat
la altul (în cazul in care facturile ar urma sa sa plateasca numai catre liderul asocierii), situatiile de plata care emana din partea
asocierii vor fi însotite de doua sau mai multe facturi (în loc de o singura factura care sa emane de la liderul asocierii) care vor fi
emise de catre fiecare memebru al asocierii în parte, corespunzând cotei de participare a fiecarui asociat în cadrul asocierii si care va
fi aplicata la valoarea situatiei de plata astfel întocmite. În acest din urma caz, autoritatea contractanta va realiza platile în cadrul
contractului în mod individual catre fiecare asociat în parte, fara ca un astfel de act sa impieteze raspunderea solidara a asociatilor,
asa cum este precizat mai sus.
4.) Cerinta nr. 4
Informatii cu privire la tertii sustinatori (daca este cazul) - Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/ unor tert/ terti
în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice
existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/ respectivi.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia 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, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Nota 1:
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic
de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate
participanta în parte (ofertant, ofertant asociat, tert susinator) în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri
de terta parte la care se ataseaza angajamentul ferm al tertului sustinator/ angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care
trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire sa prezinte documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamentul/ angajamentele de sustinere si prin care
confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de
atribuire.
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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: 19.06.2018 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: 19.06.2028
Durata in luni: 120

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.06.2018; 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
Durata contractului este de 2 luni de la data emiterii ordinului de începere a activităților, din care 15 zile pentru serviciile de
proiectare iar 1,5 luni pentru executia efectiva a lucrarilor.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
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 fipublicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP
(www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în
vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante precizate la setiunea II.1.5 din fisa de date. 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”).
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.
Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere alaspectelor financiare pe care le implica.
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În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost
respinsmotivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea
prevederilorCapitolului IV, Sectiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016.
În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP
rezultatuladmis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de
pe primulloc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediulSEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronic extinsa, conform Legii 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari – Formularul nr. 10.
Nota:
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:
• Departajarea se va face exclusiv în functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta
dinmodul de îndeplinire a contractului de catre operatorii economici
• În vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind
desfasurata integral prin mijloace electronice)

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:
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii
101/2016.
Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
compartiment achizitii publice
Adresa: Colegiul Tehnic Ion Holban Iasi; Localitatea: Iasi; Cod postal: 700656; Tara: Romania; Telefon: +40 023222602; Fax: +40
023222602; E-mail: spiholban@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.06.2018
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