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Detaliu invitatie de participare nr 353513
Detaliu validare
Numarul documentatiei de atribuire: 112452 / 06.09.2013
Data transmiterii in SEAP: 06.09.2013 13:05
Data acceptarii ANRMAP: 09.09.2013 10:28
Data publicarii in SEAP: 09.09.2013 10:28
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR IASI
Numar invitatie: 353513 / 09.09.2013
Denumire contract: Lucrari în continuare pentru obiectivele de investitii din loturile 1÷4
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:
B-DUL STEFAN CEL MARE SI SFANT NR 13, Iasi, Romania, cod postal: 6600, telefon:+40 232255961, fax:+40 232255960, persoana de
contact:DANIEL IONUT MINCIUNA BEJAN
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul DJADP Iasi, B-DUL STEFAN CEL MARE SI SFANT NR 13, 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:
Lucrari în continuare pentru obiectivele de investitii din loturile 1÷4
Tip contract: Lucrari
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Obiectul contractului:
Lucrari în continuare pentru obiectivele de investitii din loturile 1÷4 Lotul 1: “Îmbracaminti bituminoase usoare pe DJ 244F Mosna-Bohotin, pe
tronsonul km 18+350- 23+000”; Lotul 2: “Reabilitare pe DJ 248B Vânatori (DN 24)-Voinesti, lim.jud.Vaslui, tronson I Vânatori- Horlesti (DJ 282),
km 0+030-7+600”; Lotul 3: “Reabilitare prin asfaltare pe DJ 248D Ciurea-Todirel-Bârnova, km 3+000-4+000”; Lotul 4: “Reabilitare pe DJ 281
Podu Iloaiei–Spinoasa -Belcesti, km 0+000-10+804” , conform documentatiei tehnice, care face parte integranta din Documentatia de Atribuire.
Lucrarile în continuare se refera la resturile de executat pentru finalizarea lucrarilor de investitii din loturile 1-4. Valoarea estimata nu cuprinde
cheltuieli pentru diverse si neprevazute.
CPV: 45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
Impartire pe loturi: Da

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
Valoare estimata: 1,425,342 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: -pentru Lotul 1: 6.700 lei; -pentru Lotul 2: 7.358 lei; -pentru Lotul 3:
4.366 lei; -pentru Lotul 4: 10.000 lei. Valabilitate: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
Forma de constituire : - virament bancar în contul Autoritatii Contractante
RO41TREZ4065006XXX008195, la Trez. Mun.Iasi, cod fiscal: 14009336 sau - instrument de garantare
emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Garantia de participare se
va constitui conform art.86 alin.(1), din HG 925/2006, cu modif. si completarile ulterioare, trebuie sa
prevada ca va fi irevocabila si ca plata garantiei se va executa respectând prevederile art.86, alin (3), lit.
“a”, “b” din HG 925/2006 Instrumentul de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de
o societate de asigurari trebuie sa faca referire la toate cazurile privind dreptul autoritatii contractante de
Garantie de participare
a retine garantia de participare sau o parte din garantia de participare, conform: • art.87, alin. (1) din
HGR nr.925/2006; • art.278^1 ,alin. (1), lit.b) si alin.(2) din OUG nr.34/2006. Ofertele care nu sunt
insotite de dovada constituirii garantiei de participare in favoarea autoritatii contractante vor fi respinse
ca inacceptabile. In cazul constitituirii garantiei de participare prin scrisoare bancara se va completa–
formularul nr. 13. IMM au dreptul la o reducere de 50% pentru garantia de participare. Operatorii
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Garantie de buna executie

III.2)
III.2.1)
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formularul nr. 13. IMM au dreptul la o reducere de 50% pentru garantia de participare. 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 IMMurilor. Restituirea garantiei de participare se face conform art. 88 din HG nr. 925/2006 actualizata. Data
la care se va aface echivalenta leu/alta valuta: cursul comunicat de BNR cu 7 zile anterior datei limita de
depunerea ofertelor
- cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din pretul contractului fara T.V.A. - modul de constituire a
garantiei de buna executie: • prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale conform
art.90, alin (3) din HG 925/2006; sau • prin instrument de garantare emis în conditiile legii de o
societate bancara ori de o societate de asigurari, conform art.90, alin(1) din HG 925/2006. Garantia de
buna executie constituita printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari, devine anexa la contract, va fi irevocabila si trebuie sa prevada
ca plata garantiei se va executa respectând prevederile art.86, alin(3), lit.”a”, “b”, din HG.925/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare. Modul de restituire a garantiei de buna executie conform
prevederilor art.92 alin (4) din HG 925/2006. In cazul constituirii garantiei de buna executie prin
scrisoare bancara se va completa formular nr.14. IMM-uri: daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele
Legii nr. 346/2004, beneficiaza de reducere cu 50% la cuantumul garantiei de buna executie.

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. Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prev ederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 v or fi solicitate obligatoriu si v or trebui prezentate si de tertul sustinator,
daca este cazul. b) Declaratia priv ind neîncadrarea în situatiile prev azute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular 1B.
Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prev ederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 v or fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. 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, care se v a
prezenta atât de catre subcontractant, cât si de tertul sustinator, daca este cazul. Persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie în ceea ce
priv este organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Cristian Mihai Adomnitei-Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Victor Chirila- Vicepresedinte
Consiliul Judetean Iasi, Victorel Lupu-Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi, Lacramioara Vernica-Secretarul Judetului Iasi; Consilieri j udeteni : Aiv anoaei Constantin
Alin, Apav aloae Dinu, Baciu Mihai, Boz Petru Eduard, Bratescu Liv iu, Bulgaru Liv iu Gabriel, Carp Petra, Caliman Adrian Constantin, Cîtea Vasile, Coj ocaru Petru Bogdan,
Cozianu Iulian, Dascalu Petru, Hauta Marian, Iv ancia Mihaela, Lebada Dorel, Lupascu Vasile, Lupu Magdalena, Macov ei Silv iu Nicu, Mihai Florin, Morosan Catalin, Popa
Silv iu Florin, Popescu Mihail Gabriel, Romaniuc Liliana, Rosca Ciprian Lucian, Stanciu Cristian, Stoian Ioan, Salaru Vasile, Serban Constantin, Toma Vasile, Urcaciu Ion
Lorin, Ursanu Radu Ionel, Vintila Iordan, Vornicu Carmen Paula, Vornicu Liv iu Gabriel, Daniel Ionut MINCIUNA-BEJAN - director executiv DJADP Iasi, Antoneta Manolache –
sef serv iciu derulare contracte, Bogdan Benta-consilier comp. FCSA, Radu Daniel Dima-consilier j uridic comp. j uridic, Carmen Irimia-consilier comp. AP, Marius Nedelcuconsilier SDC, Mihai Ciopate-consilier SDC, Laurentiu Diaconu –consilier comp. ADP, Andrei Cazacu-consilier SDC - 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.). 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. 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.) h) pers. j urid. straine v or prez. doc. edificat. pt dov . eligibil.Pt. of.
nerezidenti se v or aplica prev . art. 182 din OUG 34/2006. Doc. v or fi prez in orig sau copie conf cu orig, insotite de traducerea autoriz. in limba rom. Certificatul constatator
emis de Oficiul National al Registrului Comertului – in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa rezulte obiectul principal si
domeniile secundare de activ itate ale societatii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. 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.

Capacitatea economica si financiara
Descriere: 1. Rezultatul exercitiilor financiar contabile în ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) 2. Cifra medie de afaceri în domeniul de activ itate aferent contractului de
minimum: - 670.000 lei, pentru Lotul 1; - 735.000 lei, pentru Lotul 2; - 435.000 lei, pentru Lotul 3; - 1.000.000 lei, pentru Lotul 4. Nota: a) Conv ersia leu-v aluta se face prin
raportare la cursul mediu BNR afferent fiecarui an in parte. Anul 2010: 1 € = 4,2099 RON Anul 2011: 1 € = 4,2379 RON Anul 2012: 1 € = 4,4560 RON b) Ofertantul are dreptul
de a-si demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea si a altor documente, decât exercitiu financiar, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a
situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului. Se v a completa formularul nr. 3 “Informatii generale”,2. Informatii priv ind disponibilitatea resurselor financiare
necesare pentru executarea lucrarii. Resurse financiare reale negrev ate de datorii, rezerv ate pentru derularea contractului: depozite bancare, linii de credit aprobate si
neconsumate, confirmate de banci sau alte mij loace financiare suficiente pentru a realiza un cashflow de îndeplinire (realizare) a contractului de lucrari, în suma de: 220.000 lei, pentru Lotul 1; - 245.000 lei, pentru Lotul 2; - 145.000 lei, pentru Lotul 3; - 330.000 lei, pentru Lotul 4, cu v alabilitate de 30 zile calendaristice de la data semnarii
contractului. Suma v a fi imobilizata si destinata necesitatilor contractului care urmeaza a se încheia, în cazul ofertei castigatoare, indiferent de obligatiile ce ii rev in
Ofertantului in cadrul altor contracte. Prezentarea unei scrisori angaj ante din partea unei banci/institutii finantatoare, sau orice alte mij loace financiare suficiente pt. a
realiza cash flow de executie a contractului. Pentru informatii suplimentare priv ind modalitatea de indeplinire a niv elul(urilor) minim(e) necesare pentru ev aluarea
respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: 1. O lista a lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. (Prin ultimii 5 ani se intelege perioada
cuprinsa intre 2008-2012),2. Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dov ada ca în ultimii 5 ani a executat si dus la bun sfarsit 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 pentru fiecare lot a maximum 2 contracte de
lucrari similare obiectului procedurii, a caror v aloare cumulata, fara TVA, v a fi cel putin egala cu: - 330.000 lei, pentru Lotul 1; - 360.000 lei, pentru Lotul 2; - 210.000 lei,
pentru Lotul 3; - 500.000 lei, pentru Lotul 4. Prin lucrari executate si duse la bun sfârsit 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. Nota: a). Prin ultimii 5 ani se intelege perioada cuprinsa intre 2008-2012. b). In cazul derularii acestor
contracte in asociere, partea din v aloarea/lucrarile contractului ce a rev enit ofertantului trebuie sa fie de cel putin niv elurile minime de mai sus c). Pentru transformarea in
Lei se v a utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2008; 2009; 2010; 2011 ; 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru
transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul w w w .bnr.ro. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru
anii respectiv i, publicate pe site-ul: w w w .bnr.ro Anul 2008 1 € = 3,6827 RON Anul 2009 1 € = 4,2373 RON Anul 2010 1 € = 4,2099 RON Anul 2011 1 € = 4,2379 RON Anul
2012 1€ = 4,4560 RON Pentru experienta similara se ia în calcul si anul în curs pâna la data limita de depunere a ofertelor. 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. informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere: - CV- uri semnate în original; Diplome si/sau certificate si/sau atestari etc.; - extrase din Registrul General al Salariatilor – REVISAL,5. 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 (RTE), pentru lucrari specifice celor din caietul de
sarcini care sa fie atestat; b)un responsabil cu controlul tehnic de calitate în constructii pentru lucrari specifice celor din caietul de sarcini; c)un inginer drumuri - poduri,
cu experienta specifica în derularea unor lucrari similare, pentru fiecare lot; Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de
specialitate: - CV- uri semnate în original (cu exceptia RTE); - Diplome si/sau certificate si/sau atestari etc.; - extrase din Registrul General al Salariatilor – REVISAL si
declaratie de disponibilitate pentru salariati/angaj ament de participare pentru personalul care nu este angaj at al ofertantului,6. Cerinta minima dotare tehnica: ofertantul
trebuie sa faca dov ada ca dispune de dotare tehnica necesara pentru îndeplinirea contractului, indiferent de forma de detinere (proprietate, chirie sau concesiune –
contract de leasing, contract de colaborare, angaj ament de punere la dispozitie). Dotarea minima obligatorie: • Laborator de încercari autorizat de grad III, conform
prev ederilor Legii 10/1995 art.15 si HG 808/2005-1 buc. Se v a prezenta copia autorizatiei laboratorului si anexele cu profilele autorizate specifice categoriilor de lucrari
ofertate, conform HG 808/2005. Completare formular 7+ Anexa 7A,7. Informatii priv ind subcontractantii. Subcontractantii v or depune o declaratie pe proprie raspundere
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ofertate, conform HG 808/2005. Completare formular 7+ Anexa 7A,7. Informatii priv ind subcontractantii. Subcontractantii v or depune o declaratie pe proprie raspundere
conf art 69^1 din OUG 34/2006 (formular 1D). 1. Standarde de asigurare a calitatii Certificatul ISO 9001 sau echiv alent în domeniul aferent obiectului prezentului contract,
aflat in perioada de v alabilitate la data limita de depunere a ofertelor. În cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii.,2. Standarde de
asigurare a protectiei mediului Certificatul ISO 14001 sau echiv alent în domeniul aferent obiectului prezentului contract aflat in perioada de v alabilitate la data limita de
depunere a ofertelor. În cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru fiecare membru al asocierii. Pentru informatii suplimentare priv ind modalitatea
de indeplinire a niv elul(urilor) minim(e) necesare pentru ev aluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

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

IV.2)
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)

Tipul procedurii Cerere de oferta
Modalitate de desfasurare: Procedura offline

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Se va organiza licitatie electronica: Da

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Data limita de depunere a ofertelor: 23.09.2013 08:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 23.09.2013 10:00
Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

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: 06.09.2013 13:05
Inapoi

Anunt de atribuire

Raport procedura

Lista loturi

Lista erate

Procese verbale / Declaratii

Documentatie, clarificari si decizii

Daniel Ionut MINCIUNA BEJAN (DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR IASI)
© 2006, e-licitatie.ro. Toate drepturile rezerv ate
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