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Planuri anuale de achizitii publice
An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69 , Localitatea: Iasi , Cod
postal: 700075 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice , Tel. +40 0232235100 , In
atentia: Anca Muscheru , Email: achizitii.publice@icc.ro , Fax: +40 0232214425 , Adresa internet
(URL): www.icc.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.
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
1)
Contract de executie lucrari de constructii pentru obiectivul de investitii aferent proiectului
"TRANSAGROPOLIS - TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT" COD MIS ETC 1132
II.1. Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
2)
serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: JUDETUL IASI
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.
Anuntul implica
3)
Un contract de achizitii publice
II.1.
Informatii privind acordul-cadru
4)
II.1.
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
5)
Executia de lucrari de constructii pentru obiectivul de investitii aferent proiectului “Transagropolis Transfrontier
Agribusiness Support”.
Executantul are obligatia sa execute si sa finalizeze lucrarile de constructii (lucrari de constructii, instalatii,
montaj utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv procurarea acestora) pentru punerea in functiune a
obiectivului de investitii aferent proiectului „Transagropolis-Transfrontier Agribusiness Support”.
Valoarea estimata a contractului este de 18.716.486 lei, echivalentul a 4.133.410 euro, la cursul din
23.01.2014, 1 euro=4,5281 lei (cursul din devizul general), din care cheltuieli Diverse si neprevazute în suma
de 1.298.217 lei, reprezentând un procent de 7,45 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si
neprevazute, la care se adauga T.V.A. în valoare de 4.491.955 lei.
Valoarea estimata a contractului fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 17.418.269
Valorile pe fiecare obiectiv sunt:
a. Parc agroindustrial (obiect 1, obiect 2 si obiect 3) - cheltuieli eligibile
Valoarea totala fara TVA este de 17.058.859 lei,
din care C+M:
12.286.426 lei,
* Nota:
Obiectiv - Parc agroindustrial
Obiect 1 – Spatiu de depozitare
Obiect 2 – Centru de sprijinire a afacerilor
Obiect 3 – Amenajari exterioare
b. Drum de acces satesc Ds 774/T25 (obiect 4) - cheltuieli neeligibile;
1.326.566 lei (din care cheltuieli diverse ?i neprevazute 92.722 lei, respectiv 7,5149% din valoarea estimata a
obiectivului fara cheltuieli diverse ?i neprevazute),
* Nota:
Obiectiv/obiect 4 - Drum de acces satesc Ds 774/T25
c. Extindere retele de apa si bransarea la sistemul public de alimentare cu apa (obiect 5.1) - cheltuieli
neeligibile;
94.273 lei (din care cheltuieli diverse ?i neprevazute 6.577 lei, respectiv 7,4998% din valoarea estimata a

obiectivului fara cheltuieli diverse ?i neprevazute),
* Nota:
Obiectiv/obiect 5.1 - Extindere retele de apa si bransarea la sistemul public de alimentare cu apa
d. Extindere retele electrice si bransare la RED/alimentare cu energie electrica (obiect 5.2) - cheltuieli
neeligibile;
122.705 lei (din care cheltuieli diverse ?i neprevazute 8.561 lei, respectiv 7,5002% din valoarea estimata a
obiectivului fara cheltuieli diverse si neprevazute)
* Nota:
Obiectiv/Obiect 5.2 - Extindere retele electrice si bransare la RED// alimentare cu energie electrica
e. Extindere de conducte si bransare gaze naturale (obiect 5.3) - cheltuieli neeligibile;
114.083 lei (din care cheltuieli diverse ?i neprevazute 7.959 lei, respectiv 7,4997% din valoarea estimata a
obiectivului fara cheltuieli diverse si neprevazute)
* Nota:
Obiectiv/obiect 5.3 - Extindere de conducte si bransare gaze naturale
II.1.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
6)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45213240-7 - Lucrari de constructii de cladiri agricole (Rev.2)
45233226-9 - Lucrari de constructii de drumuri de acces (Rev.2)
II.1.
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
7)
Nu
II.1.
Impartire in loturi
8)
Nu
II.1.
Vor fi acceptate variante
9)
Nu

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.
Cantitatea totala sau domeniul
1)
Executantul are obligatia sa execute si sa finalizeze lucrarile de constructii (lucrari de constructii, instalatii,
montaj utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv procurarea acestora) pentru punerea în functiune a
obiectivului de investitii aferent proiectului „Transagropolis-Transfrontier Agribusiness Support” lucrari care
constau în:
• Construire parc agroindustrial aferent proiectului „Transagropolis-Transfrontier Agribusiness Support” COD
MIS ETC 1132;
• Construire drum de acces;
• Bransamente la utilitati;
- Extindere retele de apa si bransarea la sistemul public de alimentare cu apa;
- Extindere retele electrice bransare la RED / alimentare cu energie electrica;
- Extindere de conducte si bransamente gaze naturale.
Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de
atribuire.
Valoarea estimata a contractului este de 18.716.486 lei, echivalentul a 4.133.408 euro, la cursul din
23.01.2014, 1 euro=4,5281 lei (cursul din devizul general), din care cheltuieli Diverse si neprevazute în suma
de 1.298.217 lei, reprezentând un procent de 7,4532 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si
neprevazute, la care se adauga T.V.A. în valoare de 4.491.955 lei.
Valoarea estimata a contractului fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 17.418.269 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 18,716,486 RON

II.2.
Optiuni
2)
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU
FINALIZARE

10 luni incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1
Depozite valorice şi garantii solicitate
.1)
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare (GP) în cuantum de 340.000 lei. GP se constituie în
conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006: prin virament bancar, in contul Consiliului Judetean
Iasi nr. RO72TREZ4065006XXX000459, CF: 4540712, Trezoreria Mun. Iasi (se prezinta OP confirmat de
banca emitenta) sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari, in original. Perioada de valabil. a GP: 120 zile calendaristice incepand cu data limita de
depunere a ofertelor. GP emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original însotita de traducerea
autorizata în limba româna. Echiv. pentru o GP depusa în euro/alta valuta se va face la cursul BNR din data
anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. GP se va completa si se va depune in original (la
adresa mentionata la punctul I.1) si totodata se va transmite in S.E.A.P., în format electronic, semnata cu
semnatura electronica, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, conform anuntului de
participare. În cazul depunerii de oferte în asoc., GP trebuie constituita în numele asoc. si sa mentioneze ca
acopera în mod solidar toti membrii grupului de op. ec.. Ofert. tip IMM care indeplinesc prev. Legii 346/2004),
beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului GP. Aut.Contr. va retine o parte din GP, ofertantul pierzand o
parte din suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in situatia prevazuta la art.278^1, alin.(1) si (2)
din OUG nr. 34/2006, respectiv suma de 9.301,82 lei.(Model orientativ Formular nr. 1, in original) GBE a
contractului se va constitui în cuantum de 10% din pretul contractului ce urm. a fi atribuit, exclusiv TVA, conf.
art. 90 alin. (1) si (2) din HG nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis în cond. legii de o societate
bancara sau de o soc.de asigurari. Daca partile convin, GBE se va putea constitui si conf. alin. 3 al art. 90/HG
925/2006. GBE a contr. trebuie constituita în termen de max. 10 zile de la data semnarii contr.de catre ambele
parti, sub sanct. rezilierii acestuia. Per. de valab. a GBE trebuie sa acopere perioada de timp pâna la data
incheierii procesului-verbal de receptie finala. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prev. legisl. in vig. (Legea
346/2004), beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului GBE (pt. a beneficia de aceasta reducere of. vor
depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul unei asocieri, red.cu 50% se aplica daca toti
asoc. sunt IMM. Per. de valab. a GBE trebuie sa acopere perioada de timp pâna la data incheierii procesuluiverbal de receptie finala. Garantia de buna executie emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în
original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. (Model orientativ Formular nr.2, in original)
III.1
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
.2)
- Programul Operational Comun Romania Ucraina Moldova – Grant U.E. conform contract nr.4703/16.05.2013
- Bugetul Consiliului Judetean Iasi (cheltuieli eligibile si neeligibile)
III.1
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
.3)
Asociere legalizata in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 - (model– Formular nr. 3, Formular nr. 3A
si 3B)
III.1
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
.4)
Nu

III.2)

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2 Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
.1) comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Raportarea valabilitatii documentelor se face la data limita de depunere a ofertelor, cu exceptia certificatelor
constatoare si certificatelor fiscale.
1. Neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotarâre definitiva a
unei instante judecatoresti, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani, activitati ale unei organizatii
criminale.
Documente de confirmare :
- Declaratie pe proprie raspundere, în original (model– Formular nr.4 )
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor
fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
2. Neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care înregistreaza datorii la bugetul
consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) – din documentele prezentate trebuie sa
reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita
de depunere a ofertelor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data
solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin. (4) din HG
nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr.509/2011.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care
ofertantul (toti membrii asocierii, dupa caz) prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor
aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine, dupa caz).
Documente de confirmare :
- Declaratie pe proprie raspundere, în original (model– Formular nr. 4A )
Pentru persoane juridice romane se solicita, suplimentar fata de Formularul nr. 4A:
- Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind obligatiile de plata catre bugetul general
consolidat, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care este
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor .
- Certificate de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale
bugetului local de la sediul social si punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului, din care sa
rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor.
Pentru persoane juridice straine se solicita, suplimentar fata de Formularul nr. 4A:
- orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberate de autoritati din tara de origine
( certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva)
prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre
bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante (in luna anterioara în care
este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor). Documentele vor fi prezentate in original , copie
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” la care se va atasa traducerea autorizata a
acestora in limba romana.
Tertul sustinator are oblig. neincadrarii in sit. prev la art. 181 lit. a, c^1 si d.
In cazul depunerii unei oferte în asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din
ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.
3. Declaratia privind participarea la licitatie cu oferta independenta
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte
declaratie pe propria raspundere, în conformitate cu prevederilor Ordinului ANRMAP 314/2010 privind
punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere, in original (completare Formular nr. 5)
4. Evitarea conflictului de interese/Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din PUG nr. 34/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul /Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa prezinte o Declaratie pe propria
raspundere completata în conformitate cu Formularul nr.6.
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere, in original (completare Formular nr.6)
Pers.care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise în
legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii

contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica:
- Cristian Mihai ADOMNITEI-Presedintele Consiliului Judetean Iasi,
- Constantin Alin AIVANOAEI - Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi,
- Victorel LUPU-Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi,
- Lacramioara VERNICA-Secretarul Judetului Iasi,
- Anca Luminita MUSCHERU- Director Executiv, Directia Achizitii Publice,
- Iulia- Ramona ANTONESEI - ROPCEAN - Directia Achizitii Publice, Sef Serviciu Achizitii Publice si
Contracte,
- Mihai IFTIMIEI – Consilier juridic, Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Publice si Contracte.
- Catalina SERBANOIU - Consilier juridic, Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Publice si Contracte.
- Gabriela ALUNGULESEI-Director Executiv, Directia Juridica,
- Elena ARVINTE - Director Executiv, Directia Economica,
- Nicoleta DOLACHI-PELIN - Directia Economica, Director Executiv Adjunct,
- Cristina Teodora JINGA - Director Executiv, Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila,
- Ingrid Carmen IRIMESCU – Sef Serviciu, Serviciu Proiecte si Parteneriate, Directia Proiecte si Dezvoltare
Durabila,
- Diana LINA - Consilier, Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila,
- Alina IOSUB - Consilier, Directia Arhitect Sef,
- Vasile PAVALOI – Consilier, Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila.
- Consilieri judeteni : AIVANOAEI Constantin Alin, BOZ Petru Eduard, BRATESCU Liviu, BULGARU Liviu
Gabriel, CARP Petra, CALIMAN Adrian Constantin, CÎTEA Vasile, CHIRILA Victor, COZIANU Iulian,
COJOCARU Petru Bogdan, DASCALU Petru, DOLEANU Stefan, HAUTA Marian, IVANCIA Mihaela, LEBADA
Dorel, LUPU Magdalena, LUPU Victorel, MACOVEI Silviu Nicu, MIHAI Florin, MOROSAN Catalin,
PETRACHE Florica, PINTILEI Mihail, POPA Florin Silviu, POPESCU Mihail Gabriel, ROMANIUC Liliana,
ROSCA Ciprian Lucian, ROSU Ticu Adrian, STANCIU Cristian, STOIAN Ioan, TOMA Vasile, SERBAN
Constantin, URCACIU Ion Lorin, URSANU Radu Ionel, VINTILA Iordan, VORNICU Carmen Paula, VORNICU
Liviu Gabriel. 1. Înregistrare
Documente de confirmare:
Pentru persoanele juridice române
- 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.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul Constatator emis de ONRC.
Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale, actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul prezentarii documentului in copie ”conform cu originalul”, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul
de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii
de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare:
- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
2. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de urmatoarele atestate, conform Ordinului 23/2013 privind
aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica
instalatii electrice, emitent Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei : a. atestat ANRE de
tip C2A pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV si
posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, valabil la data limita de depunere
a ofertelor, necesar pentru lucrarile de extindere a retelei electrice si bransare la RED, inclusiv pentru lucrarile
aferente postului de transformare.
Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
b. atestat ANRE de tip B - executare de instala?ii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/construc?ii
civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV, valabil la data limita
de depunere a ofertelor, necesar pentru execu?ia lucrarile de construc?ii aferente investi?iei de baza (incinta
Transagropolis).
Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
c. autorizatie ANRE pentru executie lucrari în vederea realizarii sistemului de distributie gaze naturale,
conform legislatiei în vigoare si Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale-NTPEE-2008, valabila la data limita de depunere a ofertelor, conform Ordinului
ANRE nr. 89 / 2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a
operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor
naturale

Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
3. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de urmatoarele autorizatii AFER (Autoritatea Feroviara
Romana)
a. autorizatie AFER de furnizor feroviar in domeniul foraj orizontal necesar pentru executia lucrarilor de
subtraversare a caii ferate Iasi – Hârlau, conform caietului de sarcini si anexelor sale, valabila la data limita de
depunere a ofertelor, conform Ordinului Ministrului Transportului nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a
produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de
reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metrou, valabila la
data limita de depunere a ofertelor.
b. agrementul tehnic feroviar AFER necesar pentru executia lucrarilor de subtraversare a caii ferate Iasi –
Hârlau conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau
serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii
feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metrou, valabil la data limita de depunere a
ofertelor.
Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
4. Prezentarea licentei IGPR pentru execu?ie sisteme de alarmare impotriva efractiei, valabila la data limita de
depunere a ofertelor, necesara pentru execu?ia lucrarilor de construc?ii privind sistemul de alarmare impotriva
efrac?iei, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si
HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
5. Prezentarea autoriza?iei pentru lucrari de instalare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor, eliberata de catre IGSU, valabila la data limita de depunere a ofertelor, necesara pentru executia
lucrarilor de constructii aferente sistemelor ?i instalatiilor de limitare ?i stingere incendii, conform conforme
prevederilor Ordinului MAI nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari în domeniul apararii împotriva incendiilor.
Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
III.2
Capacitatea economica si financiara
.2)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala în ultimii 3 (trei) ani de referinta 2011, 2012, 2013 trebuie sa fie cel putin egala
cu suma de 34.836.538 lei.
Documente relevante:
- bilanturi contabile sau extrase de bilant înregistrat la organele competente sau orice alte documente
edificatoare care demonstreaza cifra de afaceri solicitata.
În cazul în care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere în
ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise
centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat,
inclusiv liderul.
Avand in vedere termenul limita prevazut de lege la care operatorii economici au obligatia depunerii si
inregistrarii bilantului contabil aferent ultimului an financiar (2013), se va accepta in locul bilantului pentru
ultimul an financiar, in cazul in care acesta nu a fost depus, prezentarea oricaror documente din care sa
rezulte indeplinirea nivelului cifrei de afaceri. Of. tip IMM care indepl. prev.legisl.in vig. (L. 346/2004), benef.
de red.de 50% pt.criteriul legat de cifra de afaceri (pt. a benef. de aceasta red. of. vor dep.doc.prin care
dovedesc ca sunt IMM). In cazul asoc., red.de 50% se aplica doar daca toti asoc. sunt IMM.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se
demonstreaza prin luarea in considerarea a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Nota: In cazul unei asocieri, formularele si documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al
asocierii.
În cazul în care candidatul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata
de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat
conform Formularului nr. 7A ?i Formularului nr. 7B, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie
ofertantului resursele financiare invocate.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat care sustine cerinta minima privind cifra de afaceri trebuie
sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, în cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul
derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure îndeplinirea completa si reglementara a

obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Se va completa Formularul nr. 7C, in original.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în 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 în acest sens Formularul nr. 6 si Formularul nr. 4B.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind cifra de afaceri, in original (Completare Formular nr. 7) - bilanturi contabile sau extrase de
bilant înregistrat la organele competente sau orice alte documente edificatoare care demonstreaza cifra de
afaceri solicitata în copie lizibila cu men?iunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor
prezenta documentele în copie lizibila cu men?iunea „conform cu originalul” si vor fi însotite de traducere
autorizata in limba romana. Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare
sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual lei / valuta comunicat de Banca
Nationala a României (www.bnr.ro), pentru fiecare an in parte. Avand in vedere termenul limita prevazut de
lege la care operatorii economici au obligatia depunerii si inregistrarii bilantului contabil aferent ultimului an
financiar (2013), se va accepta in locul bilantului pentru ultimul an financiar, in cazul in care acesta nu a fost
depus, prezentarea oricaror documente din care sa rezulte indeplinirea nivelului cifrei de afaceri. Se vor
prezenta in original: - Formularul nr. 7A si Formularul nr. 7B si/sau Formularul 7C, in original - Formularul nr. 6
si Formularul nr. 4B, in original
III.2
Capacitatea tehnica
.3)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca
acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Daca oferta se depune de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pt asociere
in ansamblu semnata de reprezentantul legal al asociatului desemnat lider si fise centralizatoare individuale pt
fiecare asociat in parte semnate de reprezentantul legal al fiecarei asociat, inclusiv liderul.
Documente de confirmare :
- Formularul nr. 8, in original
Cerinta nr. 2 - Experienta similara
Din lista prezentata la cerinta 1, ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si dus la bun sfarsit în ultimii 5
ani, cel putin 1 (unul) sau maxim 3 (trei) contracte avand ca obiect lucrari similare lucrarilor supuse prezentei
proceduri, de tipul:
a) Constructii civile si/sau
b) Constructii industriale si/sau
c) Constructii agricole
a caror valoare cumulata sa fie de minim 17.418.269 lei fara TVA.
Experienta similara asa cum a fost formulata mai sus poate fi dovedita de un singur operator economic, de un
grup de asociati prin cumul de contracte, sau de un singur tert sustinator.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare certificari de buna executie care sa indice
beneficiarii, indiferent daca ace?tia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul
executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate în conformitate si normele profesionale în domeniu si
daca au fost duse la bun sfârsit.
Pentru demonstrarea experien?ei similare, autoritatea contractanta lasa la latitudinea ofertan?ilor care sunt
certificarile de buna execu?ie pe care le vor prezenta în acest sens, cu condi?ia ca acestea sa cuprinda
informatiile solicitate.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea
autorizata a acestora în limba româna.
Daca valoarea contractelor este stabilita în alta moneda, pentru calculul echivalentei se va lua în considerare
cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a României (www.bnr.ro) pentru anul respectiv.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data
limita de depunere a ofertelor.

Nota 1: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a
ofertantului in contractul respectiv.
Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare
participarii acestuia la contractul respectiv.
Cota de participare se dovedeste prin prezentarea oricaror documente considerate edificatoare in acest sens,
precum declaratii ale partenerilor, copii ale contractelor, procese-verbale de receptie etc.
Cerinta nr. 3
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul
economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Documente de confirmare:
Se va prezenta formularul 8B, in original.
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.

Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, sub
sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Important!
Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor
încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa
fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica.

Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, sub
sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Important!
Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor
încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa
fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica.
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi asociere
legalizata conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi
legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.
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 ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând 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 Formularului nr. 13 si
Formularului 13A, 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.
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul care sustine cerinta minima privind experienta similara trebuie sa
garanteze autoritatii contractante faptul ca, în cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul
derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure îndeplinirea completa si reglementara a
obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. In acest sens, se va completa Formularul 13B.
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. 6 si
Formularul nr. 4B.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat,
conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatea principala ce face obiectul
contractului ce urmeaza a fi atribuit - lucrari de constructii.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea
cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca

îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de
fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a
ofertelor.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat,
conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activitatea principala ce face obiectul
contractului ce urmeaza a fi atribuit - lucrari de constructii..
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca
actiunile/activitatile pe care le aplica în îndeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de
fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificatele/documentele edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a
ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente de confirmare : - Formularul nr. 8, in original Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei
similare urmatoarele: - Fisa experienta similara (Formular 8^1), in original; - Certificari de buna execu?ie care
sa indice beneficiarii, indiferent daca ace?tia sunt autorita?i contractante sau clienti privati, valoarea, perioada
?i locul execu?iei lucrarilor ?i precizeaza daca au fost efectuate în conformitate ?i normele profesionale în
domeniu ?i daca au fost duse la bun sfâr?it. Persoanele juridice romane vor prezenta documentele in copie
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta documentele in copie
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana. Prin „lucrari
executate si duse la bun sfarsit” se intelege: • lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces verbal de
receptie partiala; sau • lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau • lucrari
receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala. Se va prezenta formularul 8B, in original. 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. In cazul in care oferta include subcontractanti, se va completa
Formularul nr. 13 si anexa la Formularul 13, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si
specificarea lucrarilor care urmeaza a le executa subcontractantul/ subcontractantii; De asemenea, se va
prezenta de catre subcontractant Formularul 6, in original Se vor prezenta (numai in cazul asocierii): Informatii despre asociere (Formular nr. 3), in original - Acordul de asociere (Formular nr. 3A), in original, Declaratie legalizarea asocierii – Formular nr. 3B, in original In cazul in care acordurile de asociere sunt
incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba
romana dupa acestea. - Formularul nr. 13 si Formularul 13A ?i/sau Formularul 13B, in original -Formularul nr.
6 si Formularul nr. 4B, in original, pentru demonstrarea neincadrarii in prevederile art. 181 din OUG nr.
34/2006, lit. a), c^1) si d). - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea
standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau certificate echivalente, in copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Persoanele juridice straine
vor prezenta documentele care confirma indeplinirea cerintei in copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul” si vor fi însotite de traducere autorizata. - Certificat/e emise de organisme independente care atesta
respectarea standardelor de management de mediu, respectiv ISO 14001 sau certificate echivalente, in copie
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Persoanele juridice
straine vor prezenta documentele care confirma indeplinirea cerintei in copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul” si vor fi însotite de traducere autorizata.
III.2
Contracte rezervate
.4)
Nu

III.3)

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
.1)
Nu
III.3 Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor

.2)

personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)

TIPUL PROCEDURII

IV.1
Tipul procedurii
.1)
Licitatie deschisa

IV.2)

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2
Criterii de atribuire
.1)
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii

Pondere

1. Pretul ofertei
Descriere: Punctaj financiar, P1
2. Durata de executie a lucrarilor
Descriere: Punctaj tehnic, P2

80 %
20 %

Punctaj maxim componenta tehnica: 20

Pondere componenta

IV.2
Se va organiza o licitatie electronica
.2)
Nu

IV.3)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
.1)
IV.3
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
.2)
Nu
IV.3 Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau
.3) a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.05.2014 11:00
Documente de plata: NU
IV.3
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
.4)
07.05.2014 16:00
IV.3
Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
.5)
IV.3
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
.6)
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret:

RON

IV.3
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
.7)
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3
Conditii de deschidere a ofertelor
.8)
Data: 08.05.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Opera?ional Comun Romania Ucraina Moldova
– Grant U.E
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera

VI.3)

ALTE INFORMATII
III.1.1.a) Ofertantii tip IMM care indeplinesc prev. legisl. in vig. (Legea 346/2004), beneficiaza de reducere de
50% a cuantumului GP (pt. a beneficia de aceasta reducere of. vor depune documentele prin care dovedesc
ca sunt IMM - Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM, Anexa 07, in original. In
cazul unei asocieri, red.cu 50% se aplica daca toti asoc. sunt IMM si prezinta Declaratia mentionata anterior.
Fiecare operator economic va cuprinde ca element constitutiv si distinct al propunerii financiare, valoarea
rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute comunicat de autoritatea contractanta – 7,45
%, la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute). II.3) Durata contractului
este de la data semnarii acestuia de ambele parti contractante si pîna la data receptiei finale. Durata maxima
de executie este de 10 luni calendaristice si se considera durata cuprinsa între data înscrisa în ordinul de
începere a lucrarilor, emis de Achizitor, pîna la receptia la terminarea lucrarilor de constructii, dar nu mai
târziu de 30.04.2015. IV.2.1) Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale:
modalitatea de departajare va fi pretul si daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale,
autoritatea contractanta va recurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii
electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret), in vederea
departajarii ofertelor. IV.2.2) La prezenta procedura pot participa doar operatorii economici care sunt
inregistrati in SEAP si au certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii pentru conectare si
inregistrare, precum si cerintele tehnice minimale sunt disponibile la:
http://www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement IV.4.1 Ofertantul, pe propria sa
raspundere si pe propriul sau risc, este încurajat sa viziteze si sa examineze amplasamentul ce va constitui
santierul de lucrari, împrejurimile sale si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare pentru pregatirea
ofertei si pentru semnarea unui contract de executie a Lucrarilor. Costurile vizitarii santierului vor fi în
întregime suportate de ofertant. Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate
in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic,
acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica.

VI.4)

CAI DE ATAC

VI.4
Organism competent pentru caile de atac
.1)
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 / +40
218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4
Utilizarea cailor de atac
.2)
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
.3)
CONSILIUL JUDETEAN IASI – Directia Achizitii Publice-Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 69 , Localitatea: Iasi , Cod
postal: 700075 , Romania , Tel. +40 232235100 , Email: achizitii.publice@icc.ro , Fax: +40
232214425 , Adresa internet (URL): www.icc.ro

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
14.04.2014 15:30

