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Anunt de participare numarul 158330/31.03.2015

Inapoi
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind
evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: PRIMARIA COMUNEI DELENI
Numar anunt: 158330 / 31.03.2015
Denumire contract: Achizitie autogreder pentru comuna Deleni, judetul Iasi, in cadrul proiectului
“Achizitie autogreder, amenajare parc si achizitie costume populare in comuna Deleni, judetul Iasi”
Stare procedura: In desfasurare

Planuri anuale de achizitii publice
An
Denumire plan

Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

PRIMARIA COMUNEI DELENI
Adresa postala: sat Deleni /comuna Deleni judetul Iasi , Localitatea: Deleni , Cod postal:
707165 , Romania , Punct(e) de contact: Elena Nita , Tel. +40 232732070 , Email:
elenanita.harlau@yahoo.com , Fax: +40 232732043 , 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:
SEAP
Adresa postala: www.e-licitatie.ro , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020976 ,
Romania

I.2)

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)
autoritati publice locale
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI
CONTRACTANTE
Nu
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie autogreder pentru comuna Deleni, judetul Iasi, in cadrul proiectului “Achizitie
autogreder, amenajare parc si achizitie costume populare in comuna Deleni, judetul Iasi”
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de
II.1.2)
prestare a serviciilor
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Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna Deleni jud.Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
Informatii privind acordul-cadru
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie autogreder pentru comuna Deleni, judetul Iasi, in cadrul proiectului “Achizitie
autogreder, amenajare parc si achizitie costume populare in comuna Deleni, judetul Iasi”
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43221000-8 - Gredere rutiere (Rev.2)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
Impartire in loturi
Nu
Vor fi acceptate variante
Nu
CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
Cantitatea totala sau domeniul
una bucati
Valoarea estimata fara TVA: 595687 fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 595,687 RON
II.2.2)
Optiuni
Nu
II.3)
DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)
Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia de participare este de 11.900 ron Per. de valab. a garantiei de particip. este de cel putin
90 de zile de la data limita de depunere / primire a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de
participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de
depunere a ofertelor cu 5 zile ;Formele de constituire pot fi potrivit art.86 al.(1)dinHG925 / 2006
prin:prin virament bancar sau printr-un instr. de garantare emis in conditiile legii de o soc.
bancara sau de o soc. de asigurare sau prin depunerea unui ordin de plata cu conditia
confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pâna la data deschiderii ofertelor ( cont nr.
RO89TREZ4095006XXX000549 )sau depunerea sumei în numerar la caseria autoritatii
contractante Autorit. contract. are dreptul de a retine garantia de particip., ofertantul pierzând
suma constituita conf.art. 87(al.1)atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmat.
situatii:1. îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;2. oferta sa fiind stabilita
câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si
oricum nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;3. oferta sa fiind stabilita
câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica în per. de valabilitate a ofertei.
IMM-urile beneficiaza de red. de 50% la gar.de participare . Ofertele care nu sunt însotite de
dovada constituirii gar.de particip., in cuantumul si forma solicitate , vor fi respinse la deschidere.
În cazul unei asocieri fiecare membru al asocierii trebuie sa se încadreze în categoria IMM-urilor
pentru a beneficia de prevederile legii nr.346/2004. Atentie! Acei ofertanti care opteaza sa
constituie garantia de participare printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancara sau de o societate de asigurari sunt rugati sa fie atenti la conditiile de
valabilitate impuse de institutia emitenta a instrumentului de garantare. Garantia de buna
executie a contractului se constituie printr-un instrument de garantare emis de o societate
bancara in conditiile legii sau de o societate de asigurari. Aceasta se va depune in original.
Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului fara TVA, sau de 5%
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din pretul contractului fara TVA in cazul IMMurilor. Garantia de buna executie se va constitui :
-printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o
societate de asigurari conform art.90 alin.1 din HG 925/2006 sau -prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturi partiale. Furnizorul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent în conformitate cu HOT.nr.1045/19.10.2011, iar suma initiala care se depune nu
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului (fara TVA).
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PNDR masura 413.322
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
CONDITII DE PARTICIPARE
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in
registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Raportarea valabilitatii documentelor se face la data limita de depunere a candidaturilor/ofertelor,
cu exceptia certificatelor constatoare si a certificatelor fiscale.1. Declaratie pe proprie raspundere
privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006
cu modificarile si completarile ulterioare (se va completa Formularul 4). Vor depune aceasta
declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul
ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii).
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va
completa Formularul 5). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale),
liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator doar pentru
cazurile prevazute la lit. a) c^1) si d) din art 181 (in cazul sustinerii)
3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va
completa Formularul 6). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale),
liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul
sustinerii) si daca este cazul si subcontractantul are obligatia declararii neincadrarii in aceste
prevederi.Sunt persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce
priveste organizarea, derularea si finalizarea prezentei procedurii de atribuire urmatoarele
persoane: Prigoreanu Dumitru, primar; Scirtu Maria, viceprimar; Petraru Florin, secretar; Boboc
Mihai, contabil; Nita Elena, inspector superior; Lacureanu Mariana, inspector asistent; Aioanei
Florin Vasile, consilier juridic; Vornicu Mihai, referent superior ; Buzamurga Alexandru, inspector
superior;
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat,
tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
4. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P.
nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta
independenta (se va completa Formularul 8). Vor depune acest certificat: fiecare ofertant ( in
cazul ofertei individuale) . În caz de asociere se va prezenta un singur certificat – conf.Ordin 314
/ 2010 .
5. Certificate de atestare
Persoanele juridice romane vor depune:
- Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care 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.
-Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care 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
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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.
Vor depune certificatul de atestare fiscala si certificatul de taxe si impozite locale urmatoarele
persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul
ofertei comune). Persoanele juridice straine vor depune documentele mai sus mentionate sau
echivalent in tara respectiva. Nota: Toate documentele din prezenta sectiune intocmite/emise de
catre ofertant si avand ca scop exclusiv participarea la prezenta procedura de achizitie publica
se vor prezenta in original (art. 5 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de
calificare si selectie). Toate celelalte documente din aceasta sectiune pot fi prezentate de catre
ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”. Autoritatea contractanta nu impune si nu recomanda
ofertantilor folosirea uneia dintre cele trei forme acestia avand libertate deplina de a opta intre
ele. Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. In
cazul persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de
atribuire intrucat in statele de origine acestea nu se emit, reprezentantul lor legal va da o
declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care dintre
documentele solicitate de achizitor nu se emit in statul in care acesta isi are sediul. De
asemenea in aceiasi declaratie pe proprie raspundere se va preciza si faptul ca in statul
respectiv nu se emit documente echivalente. Documente edificatoare care sa dovedeasca forma
de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct
de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
Persoanele juridice române vor depune:
-Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte ca
obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC,
iar informatiile cuprinse in acesta sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertei.
Autoritatea contractanta poate sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea
comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate certificatul
constatator in original/copie legalizata.
Persoanele juridice straine vor depune:
-Vor prezenta documente edificatoare, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul
este stabilit, in conformitate cu art.183 din OUG 34/2006, modificata si completata.
Vor depune certificatul constatator sau documente echivalente urmatoarele persoane: ofertantul
(in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).
Nota:
Toate documentele din prezenta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din
urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”. Autoritatea contractanta nu impune si nu recomanda ofertantilor folosirea uneia dintre
cele trei forme acestia avand libertate deplina de a opta intre ele.
Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
In cazul persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de
atribuire intrucat in statele de origine acestea nu se emit, reprezentantul lor legal va da o
declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care dintre
documentele solicitate de achizitor nu se emit in statul in care acesta isi are sediul. De
asemenea in aceiasi declaratie pe proprie raspundere se va preciza si faptul ca in statul
respectiv nu se emit documente echivalente.
Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului , pe ultimii
3 ani (2012, 2013 si 2014) sa fie cel putin egala cu 1.191.000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul 3 -Informatii generale.Valorile vor fi exprimate în lei . In cazul
echivalarii lei/ alta valuta se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de
B.N.R. pentru anul respectiv. In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor
mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea
infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare,
acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri. In aceste
situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere
privind incadrarea in categoria IMM. De asemenea, în vederea demonstrarii îndeplinirii cerintei,
se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, documente relevante care
sa demonstreze nivelul minim solicitat al cifrei medii de afaceri : bilantul contabil sau extrase de
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bilant înregistrat la organele competente, raport de audit dupa caz, sau orice alte documente
echivalente/ relevante pentru ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014). *Nota: În masura în care
publicarea bilanturilor contabile/extraselor de bilant nu este prevazuta de legislatia tarii de
origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente
edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului
economic, conform cerintei autoritatii contractante. **Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat
este obligat sa declare media cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani. În cazul unei asocieri,
îndeplinirea cerintei se realizeaza prin cumul, iar documentele si formularele solicitate vor fi
prezentate de catre fiecare membru al asocierii. Pentru conversia în lei, daca situatiile financiare
sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat
de BNR pentru fiecare an in parte .
Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.- lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani din care sa rezulte ca au fost livrate
produse similare în valoare cumulata de minim 595000 lei fara TVA , la nivelul a minim un
contract – maxim doua contracte . Pentru contracte incheiate in alta moneda (valuta), la
echivalarea in lei se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de B.N.R.
pentru anul respectiv. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va
calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul 10
Contracte rezervate

Nu
III.3)
CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1)
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale
III.3.2)
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)
Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)
CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)
Criterii de atribuire
IV.2.2)
IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)
IV.3.3)

Pretul cel mai scazut
Se va organiza o licitatie electronica
Nu
INFORMATII ADMINISTRATIVE
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia
unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:
13.05.2015 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.05.2015 10:00
Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor
IV.3.5)
selectati
IV.3.6)
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
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Romana
IV.3.7)
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.05.2015 13:00
Locul: SEDIUL PRIMARIA COMUNEI DELENI , SAT DELENI , COMUNA DELENI , JUD.IASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPRENZENTANTII OFERTANTILOR , COMISIA DE EVALUARE , ALTI REPREZENTANTI
ALE INSTITUTIILOR PUBLICE AUTORIZATI DE LEGE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
VI.2)
COMUNITARE
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala
– PNDR
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3)
ALTE INFORMATII
Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul
cel mai scazut”. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea
contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4)
CAI DE ATAC
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

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.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

VI.5)

Serviciul contabilitate compartimentul achizitii publice Primaria com.Deleni
Adresa postala: sat Deleni , com.Deleni ,jud.Iasi , Localitatea: Deleni , Cod postal: 707165
, Romania , Tel. +40 232732070 , Email: elenanita.harlau@yahoo.com , Fax: +40
232732043
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
30.03.2015 13:48

Inapoi Procese verbale / De

Documentatie, clarificari si decizii
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