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Detaliu invitatie de participare nr 335896
Detaliu validare
Numarul documentatiei de atribuire: 59730 / 20.09.2012
Data transmiterii in SEAP: 20.09.2012 17:19
Data acceptarii ANRMAP: 21.09.2012 10:03
Data publicarii in SEAP: 21.09.2012 10:03
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR IASI
Numar invitatie: 335896 / 21.09.2012
Denumire contract: ÎNTRETINEREA CURENTA A PODURILOR, PASAJELOR, PODETELOR pe DJ 281: podet, km 18+520 si pod, km 50+722
Stare procedura: Atribuita

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1)

I.1.2)

I.1.3)

I.2)
I.2.1)
I.2.2)

Sediul social
DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR IASI
Cod fiscal: 14009336, Adresa: B-DUL STEFAN CEL MARE SI SFANT, NR 13, Iasi, Telefon: +40 232255961, Fax: +40
232255960 , Email: spadj.secretariat@iasi.rdsmail.ro
Adresa la care se transmit ofertele:
SOS. Bucium nr.80, corp A Iasi, Iasi, Romania, cod postal: 6600, telefon:+40 232255961, fax:+40 232255960, persoana de
contact:Antoneta Manolache
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul DJADP Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfânt nr. 13, cod. 700075, mun. Iasi, jud. Iasi

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
Tip Autoritate Sectorial: Nu
Tip Activitate: Constructii si amenajari teritoriale

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.5)

II.1.6)
II.1.7)

II.2)
II.2.1)

Denumire contract:
ÎNTRETINEREA CURENTA A PODURILOR, PASAJELOR, PODETELOR pe DJ 281: podet, km 18+520 si pod, km 50+722
Tip contract: Lucrari
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Obiectul contractului:
“ÎNTRETINEREA CURENTA A PODURILOR, PASAJELOR, PODETELOR pentru: 1. Reparare podet pe DJ 281 Podu IloaieiErbiceni-Spinoasa-Belcesti, km 18+520; 2. Restabilire circulatie pe DJ 281 Scobinti-Siretel-Lespezi în zona podului din beton
armat de la km 50+722”
CPV: 45221119-9 - Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
Impartire pe loturi: Nu

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
Valoare estimata: 742,261 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)

Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire

Descriere
Cuantumul garantiei de participare este de 14.800 lei.Garantia de participare se constituie
conf. HG 925/2006, art 86. În cazul depunerii unei contestatii, de catre ofertanti, daca CNSC

respinge contestatia depusa, autoritatea contractanta, va retine din garantia de participare,
in conf.cu art. 278^1 lit. b) din OUG 34/2006, suma de 4.522,26 lei. Garantia de participare
trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa
constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b)
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate. Date pentru constituirea garantiei de participare:Trez.
Garantie de participare
Mun.Iasi. RO41TREZ4065006XXX008195, Cod fiscal D.J.A.D.P. Iasi: 14009336.In orice sit.,
dovada constit. gar. de part. treb. sa fie prez.cel mai târziu la data si ora stab. pt deschiderea1/3
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Garantie de buna executie

III.2)
III.2.1)

dovada constit. gar. de part. treb. sa fie prez.cel mai târziu la data si ora stab. pt deschiderea
ofertelor. Per. de valab. a gar. pt part.–90 zile de la data limita stabilita pt depun. ofertelor. In
cazul constit. gar. de part.prin scris. bancara se va completa–formularul nr. 13. Garantia de
participare se va restititui in conf.cu H.G. 925/2006, art.88. Pentru a beneficia de prevederile
Legii nr. 346/2004, ofertantii care se încadreaza in categoria IMM vor prezenta:- declaratie
privind încadrarea în categoria IMM în original; Operatorii economici care se asociaza trebuie
sa faca dovada ca fiecare îndeplineste conditiile de încadrare în categoria IMM. Lipsa
acestei dovezi face ca asocierea sa nu mai beneficieze de facilitatile legii IMM-urilor
Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 5% din valoarea
contractului fara TVA. Modul de constituire: - prin instrument de garantare emis în conditiile
legii de o societate bancara (formular nr. 14), sau de o societate de asigurari, sau prin
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, potrivit art. 90,alin.(3) din HG
925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si HG 1045/2011. Restituirea garantiei
de buna executie: -70% la receptia la terminarea lucrarilor; -30% la receptia finala [la
expirarea garantiei lucrarii] Perioada de garantie de buna executie acordata lucrarilor:
minimum 24 luni.

CONDITII DE PARTICIPARE
Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: a) Declaratie pe proprie raspundere priv ind eligibilitatea în conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare - formular 1A b) Declaratia priv ind neîncadrarea în situatiile prev azute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
- formular 1B c) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 priv ind punerea în aplicare
a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - formular 1C d) Declaratie pe proprie raspundere ca nu are în cadrul autoritatii
contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv , conform art. 69^1 din O.U.G. nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie în ceea ce priv este
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Antoneta Manolache - director executiv , Bogdan Benta-consilier, Mihai Iftimiei-consilier
j uridic SAPC-CJ Iasi, Carmen Irimia-consilier CAP, Marius Nedelcu-consilier SDC, Mihai Ciopate-consilier SDC, Laurentiu Diaconu –consilier CPSC,
Lucian Draganescu-consilier CPSC -formular 1D e) Declaratii priv ind calitatea de participant la procedura - formular 2 f) Certificatul priv ind impozitele si
taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, în care se depun
ofertele(certif. se v or prez. in orig. sau copie conf. cu orig.); g) Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile
de plata catre buget din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, în care se depun ofertele (certif. se v or prez. in orig. sau copie
conf. cu orig.) Conditie de calificare : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente si în
masura în care sau respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta v a exclude ofertantul/candidatul care înregistreaza datorii
la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) în luna anterioara celei în care se depun ofertele. h) persoanele j uridice
straine v or prezenta documente edificatoare pentru dov edirea eligibilitatii Pentru ofertantii nerezidenti se v or aplica prev . art. 182 din OUG 34/2006.
Documentele v or fi prezentate in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. a) Certificatul constatator
eliberat de ORC care atesta faptul ca ofertantul nu este în stare de faliment ori lichidare. Din certificat trebuie sa rezulte obiectul de activ itate al
respectiv ului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul
se v a prezenta în original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor. In cazul in care operatorul
economic, clasat pe primul loc, in urma ev aluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata. În cazul unei asocieri,
fiecare asociat trebuie sa prezinte acest document.

Capacitatea economica si financiara
Descriere: 1. Cerinta minima: cifra de afaceri globala care v izeaza activ itatea din cel mult ultimii 3 ani egala sau mai mare decat v aloarea minima
impusa: 1.450.000 lei. Conv ersia v alorilor se v a face la cursul mediu anual comunicat de BNR. Curs mediu anual comunicat de BNR: Anul 2009 1 euro =
4,2373 lei Anul 2010 1 euro = 4,2099 lei Anul 2011 1 euro = 4,2379 lei

Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: 1. Declaratia priv ind lista cu principalele lucrari executate în ultimii 5 ani(ultimii 5 ani se v or calcula pana la data depunerii ofertelor),2.
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dov ada ca în ultimii 5 ani a executat si finalizat cu succes lucrari similare obiectului contractului ce urmeaza a
fi atribuit, in calitate de contractant, asociat sau subcontractant. Experienta similara v a fi dov edita prin prezentarea a maximum 2 contracte de lucrari
poduri, a caror v aloare cumulata v a fi cel putin egala cu 740.000 lei. Prin lucrari executate si finalizate (duse la bun sfarsit) se înteleg: - lucrari
receptionate partial care sunt însotite de proces v erbal de receptie partiala;sau - lucrari receptionate însotite de proces v erbal de receptie la terminarea
lucrarilor; sau -lucrari receptionate însotite de proces v erbal de receptie finala-daca a expirat perioada de garantie acordata lucrarilor. Fisele de
experienta similara v or fi însotite de copii dupa certificari de buna executie in conformitate cu art. 188 alin.3 litera a din OUG 34/2006.,3. Declaratie
priv ind efectiv ele medii anuale ale personalului angaj at si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani,4. Cerinta minima: ofertantul trebuie sa faca dov ada
ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru îndeplinirea contractului: a) un responsabil tehnic cu executia, pentru lucrari
specifice celor din caietul de sarcini care sa fie atestat în domeniul constructii drumuri-poduri; b) un responsabil cu controlul tehnic de calitate în
constructii pentru lucrari specifice celor din caietul de sarcini - inginer constructii drumuri-poduri; c) un inginer drumuri - poduri, cu experienta specifica
în derularea unor lucrari similare. Pt.pers.de specialitate, se v a prez.în copie certif.pt. conform.cu orig.urm.doc.:-Decl.de dispon. (Anexa 6B), semnate în
original;-acte studii si CV-uri;-autoriz./certif.de atest.profes./legitim.aferente emise de MDLPL/MDRL/MDRT(aflate în termen de v alab.la data depunerii
ofertelor), cf. legilor in v igoare.,5. Declaratie referitoare la utilaj ele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru
îndeplinirea corespunzatoare a contractului de achizitie publica,6. Informatii priv ind subcontractantii. Subcontractantii v or depune o declaratie pe proprie
raspundere conf art 69^1 din OUG 34/2006 (formular 1D). Modalitatea de indeplinire 1. Standarde de asigurare a calitatii Certificatul SR EN ISO 9001 sau
echiv alent,2. Standarde de asigurare a protectiei mediului Certificatul ISO 14001 sau echiv alent

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
PROCEDURA
IV.1.1)
IV.1.2)

IV.2)
IV.2.1)

Tipul procedurii Cerere de oferta
Modalitate de desfasurare: Procedura offline

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
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IV.2.1)
IV.2.2)

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)
IV.3.3)
IV.3.4)
IV.3.5)
IV.3.6)
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Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Se va organiza licitatie electronica: Nu

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Site-ul: www.e-licitatie.ro
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: Data limita de depunere a ofertelor: 08.10.2012 08:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 08.10.2012 09:00
Data limita de valabilitate a ofertei:

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
MOD DE FINANTARE
VI.1.1)
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)
Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 20.09.2012 17:19
Inapoi

Lista erate

Procese verbale / Declaratii

Documentatie, clarificari si decizii
Daniel Ionut MINCIUNA BEJAN (DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI
PODURILOR IASI)
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