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PROIECTARE ŞI EXECUŢIE OBIECTIV DE INVESTIŢII
“MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI
MODERNIZARE STATIE DE EPURARE, ORAS TALMACIU”
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
ORASUL TALMACIU
Cod de identificare fiscala: 4270732; Adresa: Strada: Nicolae Balcescu, nr. 24; Localitatea: Talmaciu; Cod NUTS: RO126 Sibiu; Cod postal:
555700; Tara: Romania; Persoana de contact: ADRIAN DANCANET; Telefon: +40 269555401; Fax: +40 269550101; E-mail:
primariatalmaciu@yahoo.com; Adresa internet: (URL) http://www.primaria-talmaciu.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.elicitatie.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
Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
PROIECTARE ŞI EXECUŢIE OBIECTIV DE INVESTIŢII “MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI MODERNIZARE STATIE DE
EPURARE, ORAS TALMACIU”
Numar referinta: xxxxxxxxxxxx

II.1.2) Cod CPV principal
45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta
Proiectare şi execuţie obiectiv de investiţii “MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI MODERNIZARE STATIE DE
EPURARE, ORAS TALMACIU”
Cod CPV:
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa,
45232420-2 - Lucrări de construcţii de staţii de epurare a apelor reziduale
71322000-1 -Servicii de proiectare tehnica pentru construcţia de lucrări publice
Valoare estimata:
1. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica = 85100 lei fara TVA
2. Lucrari de execuţie obiectiv de investiţii = 2008380,00 lei fara TVA
Cheltuieli diverse si neprevazute = 102518,00 lei fara TVA
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13; Autoritatea
contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2093480; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
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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: 45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:
Oras TalmaciuOras Talmaciu

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectare şi execuţie obiectiv de investiţii “MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI MODERNIZARE STATIE DE EPURARE,
ORAS TALMACIU”
Valoare estimata:
1. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica = 85100 lei fara TVA
2. Lucrari de execuţie obiectiv de investiţii = 2008380,00 lei fara TVA
Cheltuieli diverse si neprevazute = 102518,00 lei fara TVA
Descrierea lucrarilor se regaseste in caietul de sarcini si anexele sale.

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:
Cerinta nr. 1 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv
de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, dupa caz ) prezentarea pana la data incheierii raportului
procedurii de atribuire a urmatoarelor documente:
- CERTIFICATE CONSTATATOARE privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat si bugetul local (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
- 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 in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- dupa caz, DOCUMENTE prin care se 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;
Pentru persoane juridice straine:Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de
origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara
respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza
obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor
fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea
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DUAE conform art.193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii
contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. In ceea
ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta
Cerinta nr.2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;Declaratia
se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert
sustinator); Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din
documentatia de atribuire. Persoane cu functie de decizie din cadrul Primăriei Oraşului Talmaciu sau persoane implicate in
procedura de achiziţie:
Nr crt Numele si prenumele Functia Observatii
1 BASARABA Nicolae Primar
2 ION Dacian Viceprimar, Consilier local Presedinte comisie procedura de achizitie
3 HANEA Violeta Secretar
4 ISTRATE Adrian Sef serviciu contabilitate Membru comisie
5 DANCANET Adrian Sef serviciu tehnic Membru comisie
6 LIMBASAN George Consilier investitii Membru comisie
7 SOIMA Ilie Sef birou contab Membru comisie
8 LUPEA Mircea Consilier comercial Rezerva Membru comisie
9 TALPOS Paraschiva Auditor intern
10 POPA Constantin Consilier local
11 VOICU Adriana Consilier local
12 STROILA Gabriel Consilier local
13 ACHIM Dan Alexandru Consilier local
14 FILIP Gheorghe Consilier local
15 ZAHARIE Dorian Gheorghe Consilier local
16 RUS Ioan Consilier local
17 LOTREAN Constantin Consilier local
18 RANJEU Nicolae Consilier local
19 OANCEA Ioan Consilier local
20 IVAN Ilie Consilier local
21 CARPATOREA Dumitru Consilier local
22 COVACI Adrian Consilier local
23 DRAGHITA Marcela Consilier local
Atenţionări speciale:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Nedepunerea odată cu DUAE a doc. menţionate , 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.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire : copletare DUAE in
conformitate cu Notificarea nr.240/2016, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanţii străini,
document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor

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.) Se va prezenta Lista principalelor lucrari executate intr-o perioada ce vizeaza cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor
si a beneficiarilor publici sau privati insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana
la data limita de depunere a ofertei. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani calculati pana la data limita de depunere a
ofertelor, au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu, lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului
care se atribuie prin prezenta procedura, respective proiectare si executie MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI
MODERNIZARE STATIE DE EPURARE,, cu o valoare totala mai mare sau cel putin egala valoarea estimate a contractului fara TVA, la
nivelul unui contract sau mai multe.
Pentru contractele exprimate in alte valute se va utiliza cursul de schimb mediu BNR de la nivelul lunii decembrie a anului in care a
fost incheiat contractul.
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Documentele reprezentand certificari/documente constatatoare pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea
contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara, vor trebui sa indice:
- Obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei
privind experienta similara;
- Beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;
- Valoarea in lei fara TVA;
- Perioada(intervalul periodic; data de inceput si data de finalizare) in care sa executat contractul;
- Locul executiei lucrarilor;
- Sa se precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu.
Certificatele vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar.
In categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie sunt acceptate procese verbale de
receptie/recomandari/documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau
contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind
experienta similara.
Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are
obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie, care sunt lucrarile de
natura a indeplini cerinta privind experienta similara.
Daca ofertantul prezinta ca experienta similara un contract in care a avut calitatea de subcontractant, atunci documentul care
certifica buna executia fa fi emis/contrasemnat de benificiarul real al lucrarii si nu de operatorul economic cu care s-a incheiat
contractul de subcontractare.
Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor
prezenta certificatele/documentele in copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul’ insotite de traducere autorizata in limba
romana.
Daca o asociere de operatori economici depun o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza
prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii - - Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193,
alin. 1) din Legea 98/2016, acordul de asociere,
angajamentul/angajamentele de sustinere din partea tertului/tertilor si acordul/acordurile de subcontractare. Documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de
catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la analizarea evaluarii ofertelor
2.) Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii
de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.; În cazul în care este identificata o situatie de
excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita
ofertantului/candidatului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla
în aceasta situatie. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si
informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii îsi vor
exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti
direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de
contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile
respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016), urmand ca
documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar inotcmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a
prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel
încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele
trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza
raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica. Contractantul are
obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica - Se
va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin1 din Legea 98/2016, acordul/acordurile de subcontractare.

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
-
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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: 01.04.2019 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: 01.07.2019
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.04.2019; 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
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP
(www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016
si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea
nr.98/2016. Documentul Unic de Achizitii Europene (DUAE), poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii, de la adresa de
internet: https://ec.europa.eu/growth/tools- databases/espd/filter. Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie,
procedeu special, marca de fabricatie sau comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea
cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea unor anumiti operatori economici sau a
anumitor produse.Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea echivalent.

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: -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
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VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2019
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