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Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel,
strada Rausor (426-432-Cimitir), Orasul Talmaciu, Judetul
Sibiu"
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
Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor (426-432-Cimitir), Orasul Talmaciu, Judetul Sibiu"
Numar referinta: 4270732-2019-1

II.1.2) Cod CPV principal
45233252-0 Lucrari de imbracare a strazilor (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Executarea

II.1.4) Descrierea succinta
Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor (426-432-Cimitir), Orasul Talmaciu, Judetul Sibiu"
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12; 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: 930521,76; 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: 45233252-0 Lucrari de imbracare a strazilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: Anunt publicat: [SCN1043323/14.05.2019]
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:
Orasul Talmaciu, Judetul SibiuOrasul Talmaciu, Judetul Sibiu

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor (426-432-Cimitir), Orasul Talmaciu, Judetul Sibiu"
termenul de realizare este de 6 luni, perioada de garantie minim 3 ani.

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:
I. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile
art. 164 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa
DUAE De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior
atribuirii contractului, va prezenta, la
solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute
la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in
oferta: - 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 în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - alte documente edificatoare, dupa caz.
II. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile
art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa
DUAE De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea
criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante,
urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru
ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul
prezentarii acestui certificat.
B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine
(certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit
obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a
tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul
unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa
lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
III. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile
art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa
DUAE Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o
Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice. Se va completa Formularul aferent din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire si se va
semna cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in
conditiile legii. Se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE.
Nota: In sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi
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aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din
totalul drepturilor de vot in adunarea generala. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra
ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente
edificatoare: - declaratie/alte documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin.
(1), atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta; - documente
edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator
declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca este
cazul); -alte documente edificatoare, dupa caz
Nota 1: Autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator
economic împotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci când, pe baza informatiilor si/sau documentelor
prezentate de operatorul economic în cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica.
Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a
întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este în cadrul
fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la
cunostinta ca operatorul economic se afla, având în vedere actiunile sau in actiunile savârsite înainte sau în cursul procedurii, în una
dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

Persoane ce detin functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante
ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:
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 investitiiMembru 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 AlexandruConsilier local
14 FILIP Gheorghe Consilier local
15 ZAHARIE Dorian GheorgheConsilier 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
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul
asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului
de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul
Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea
principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre
Autoritatea Contractanta, traduse in limba romana de un traducator autorizat.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
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Nota 3. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE dupa aplicarea
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Nota 4: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa
clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE.

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
Ofertantul va face dovada ca a realizat in ultimii 5 ani* lucrarisimilare, în valoare cumulata de cel putin 600.000 lei fara TVA, la
nivelul unuia sau mai multor contracte.
Prin lucrari similare se inteleg lucrari de modernizare si/sau reabilitare si/ sau largire si/ sau constructie noua de strazi si/sau drumuri
comunale
si/sau drumuri judetene si/sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi.
*) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de primire a ofertelor. Se vor lua in considerare numai lucrarile realizate in aceasta
perioada si pentru care se poate prezenta dovada acceptarii/ aprobarii de catre Beneficiar. - In vederea indeplinirii cerintei,
ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - indicand in mod explicit, cel putin urmatoarele informatii
necesare pentru a
verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul,valoarea lucrarilor realizate in ultimii5ani.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii
contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante,certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul beneficiar/procese verbale de receptie,din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei
de capacitate tehnica, respectiv lucrari executate, perioada de realizare si valoarea acestora.Aceste documente vor fi prezentate
pentru fiecare asociat in parte,daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE
Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea
DUAE,angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul aferent
prezentat in Sectiunea "Formulare" din Documentatia de atribuire din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea
acestuia/acestora.

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: 03.06.2019 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana
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IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 03.10.2019
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.06.2019; 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,din contul SICAP al fiecarui operator economic. 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:
Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor in termen de 5 zile de la începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante
considerat
nelegal.
Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata
competente,
potrivit prevederilor art. 49 si urm din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile

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

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2019
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