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Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: COMUNA ION NECULCE (CONSILIUL LOCAL COMUNAL ION NECULCE)
Numar invitatie: 372285

/ 07.04.2015

Denumire contract: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Scoala „Constantin Teodorescu”
Razboieni, reparatii capitale, extindere 2 sali de clasa, grupuri sanitare si amenajari interioare"
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA ION NECULCE (CONSILIUL LOCAL COMUNAL ION NECULCE)
Cod fiscal: 4541050, Adresa: LOC.RAZBOIENI COM.ION NECULCE, Ion Neculce, Telefon: 0232
710880, Fax: 0232/710780 , Email: primaria_ionneculce2000@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Sediul Primariei Ion Neculce, LOC.RAZBOIENI COM.ION NECULCE, jud. Iasi, Romania, cod postal:
705311, telefon:+40 232710880, fax:+40 232710780, persoana de contact:Baltag Raluca
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul Primariei Ion Neculce, LOC.RAZBOIENI COM.ION NECULCE, jud. Iasi, Romania, cod postal:
705311, telefon:+40 232710880, fax:+40 232710780, persoana de contact:Baltag Raluca

I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

I.2.1)

Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2)

Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1
)

Denumire contract:
Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Scoala „Constantin Teodorescu” Razboieni,
reparatii capitale, extindere 2 sali de clasa, grupuri sanitare si amenajari interioare"

II.1.2
Tip contract: Lucrari
)
II.1.3
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
)
II.1.5 Obiectul contractului:
)
Obiectivul de investitii este finantat prin PNDL - subprogram "Modernizarea satului romanesc". Plata
lucrarilor de va face in functie de alocarile bugetare anuale. Cap. 1.2 - Amenajarea terenului – 7.450 lei
fara TVA Cap. 1.3 - Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - 740 lei fara
TVA Cap 2 - Realizarea utilitatilor necesare obiectivului – 22.130 lei fara TVA Cap. 4.1 - Constructii si
instalatii – 1.104.739 lei fara TVA Cap. 4.2 - Dotari - 41.251 lei fara TVA Cap. 5.1 - Organizare de
santier – 2.300 lei fara TVA TOTAL fara cap. 5.3 – 1.178.610 lei fara TVA Cap. 5.3 Cheltuieli diverse si
neprevazute – 21.750 lei fara TVA, reprezentând 1,84 % din Valoarea estimata fara diverse si
neprevazute. TOTAL GENERAL – 1.200.360 lei fara TVA
II.1.6 CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

)
II.1.7
Impartire pe loturi: Nu
)

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1
Valoare estimata: 1,200,360 RON
)

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.
Conditii suplimentare, garantie de participare
1)
Conditii suplimentare
Denumire

Garantie de participare

Garantie de buna executie

III.2)

CONDITII DE PARTICIPARE

Descriere
garantia de participare este in cuantum
de 23.000 lei. Modul de constituire a
garantiei de participare – în
conformitate cu prevederile art. 86 din
H.G.R. nr. 925/2006 cu completarile
ulterioare – prin virament bancar în
contul nr.
RO93TREZ4085006XXX000054,
deschis la Trezoreria tARGU fRUMOS,
cod fiscal 4541050, sau printr-un
instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara
sau de o societate de asigurari, care se
prezinta in original, in cuantumul si
pentru perioada prevazuta in
documentatia de atribuire. Perioada de
valabilitate a garantiei de participare:
120 de zile de la termenul limita de
primire a ofertelor. În cazul extinderii
perioadei de valabilitate a ofertei,
perioada de valabilitate a garantiei
pentru participare va fi prelungita în
mod corespunzator. Garantia de
participare se poate constitui si in
valuta la cursul BNR din data publicarii
invitatiei de participare.
Cuantumul garantiei de buna executie
este de 5% din valoarea fara TVA a
contractului. Garantia se va constitui în
conformitate cu prevederile art. 90 din
HG 925/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.Garantia de
buna executie se constituie prin printrun instrument de garantare emis în
conditiile legii de o societate bancara
sau de o societate de asigurari în
conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr.
925/2006 sau prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturile
partiale, în coditiile prevazute la art. 90
alin. (3) din H.G. nr. 925/2006
actualizata cu HG nr. 1045/2011. În
acest ultim caz, suma initiala pe care o
va depune contractantul în contul
deschis la dispozitia autoritatii
contractante va fi de 0,5% din pretul
contractului. Autoritatea contractanta va
elibera/restitui garantia de buna
executie conform prevederilor art. 9192 din H.G. nr. 925/2006.

III.2.
1)

Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: - Declaratie privind eligibilitatea. (Formularul nr. 12A din Sectiunea Formulare) Sa nu se afle în vreuna din
situatiile descrise la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare – original. - Declaratie privind neîncadrarea
în niciuna din situatiile prevazute la art. 181 din OUG. Nr. 34/2006 (Formularul nr. 12B din Sectiunea Formulare). Sa nu se
afle în vreuna din situatiile descrise la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare – original. - Declaratie
privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 (Formularul nr. 2C din Sectiunea Formulare) – original.
Cerinta este aplicabila ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator. Mentionam ca
Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt: Stefan Constantin – Primar delegat, Popa Ioan Romica – viceprimar, Grosu Gheorghe –
secretar, Baciu Madalina Maria – contabil. Consilieri locali: Caras Tiberiu, Cartita Mihai, Hogas Gheorghe, Iordache
Gheorghe, Lita Ioan, Lodba Vasile, Mai Marin, Marian Florentina, Musat Mihaita, Popa Ioan, Rusu Constantin, Sata Costel,
Teodorescu Vasilica. - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul nr. N din Sectiunea
Formulare)– original. Sa îndeplineasca conditiile conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea in
aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Sa-si îndeplineasca obligatiile de plata a impozitelor
si taxelor în cadrul Bugetului de Stat si Bugetului Local : - Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor
exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii
scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor,
conform legii. (original sau copie semnata pentru conform cu originalul). - Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea
obligatiilor exigibile catre Bugetul Local, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii
anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (original, sau copie semnata
pentru conform cu originalul). Ofertantii care uzeaza de facilitatile oferite IMM-urilor vor prezenta in mod obligatoriu
formularul IMM - original - Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica
si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara in care
ofertantul/candidatul este stabilit. – copie conform cu originalul - Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului
de la sediul ofertantului (original sau copie semnata pentru conform cu originalul) din care sa rezulte obiectul de activitate
al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul
constatator emis de ONRC. Prezentarea oricaror documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare sau
apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.
Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri autorizate.

Capacitatea economica si financiara
Descriere: Media cifra de afaceri globale pe ultimii 3 ani calendaristici (2012,2013,2014), care trebuie sa fie cel putin
2.350.000 lei. Nota! Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare
an in parte.,Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile
resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realize
un cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada precizata. Suma solicitata este de 290.000 lei. Perioada pentru care se
solicita este de 2 luni (Valoarea cash-flow a fost obtinuta prin aplicarea formulei: (valoare estimata contract/perioada
derulare contract) X perioada solicitata de autoritatea contractanta = S. S = suma sau plafonul maxima/maxim
impusa/impus). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru
evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Prezentarea Listei principalelor lucrari similare executate în ultimii 5 ani, lucrari a caror valoare cumulata sa fie
mai mare sau cel putin egala cu 1.170.000 lei fara TVA, prin prezentarea a cel putin unui contract, maxim 2 contracte,
executate în ultimii 5 ani de la data limita de depunere ofertelor. Se permite indeplinirea cerintei in conformitate cu art 14
/ Ordinul 509/2011. Nota! Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru
fiecare an in parte. Lista va fi însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele
certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si
locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca
au fost duse la bun sfârsit. Documentele prezentate trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte: a) modul de
îndeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv; b) daca pe parcursul executiei lucrarii
au fost înregistrate abateri Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta: - contract de lucrari copie/ proces
verbal de receptie copie / recomandare beneficiar copie / alte documente relevante,Ofertantul va prezenta lista cu utilajele
minime necesare si suficiente pentru buna indeplinire a contractului ce urmeaza sa fie atribuit, in conformitate cu
prevederile caietului de sarcini si avand in vedere activitatile de executie ce urmeaza a fi realizate. Se vor prezenta
documente privind proprietatea acestora si modul de detinere indiferent de forma detinerii acestora (proprietate, leasing,
contracte de inchiriere, etc). Vor fi acceptate si declaratii de disponibilitate pentru utilajele ce vor fi angajate in indeplinirea
contractului.,Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani,3.
Personal cheie solicitat ? Responsabil tehnic cu executia pentru domeniul lucrarii ce urmeaza a fi executata. ? Responsabil
Controlul calitatii pentru domeniul lucrarii ce urmeaza a fi executata. ? sef lucrari– inginer/subinginer ? Lucrator desemnat
SSM De asemenea, se va prezenta lista cu personalul minim necesar si suficient pentru buna indeplinire a contractului
ce urmeaza sa fie atribuit. Sunt solicitate: - Lista cu personalul minim necesar si suficient pentru buna îndeplinire a
contractului ce urmeaza sa fie atribuit. - Copii dupa contractele individuale de munca încheiat între parti sau contract de
colaborare. - Copii dupa certificatele de atestare profesionala sau acte doveditoare a calificarii profesionale pentru
personalul cheie. - Copie dupa atestarea RTE valabil la data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile
legislatiei in domeniu, respectiv Lg nr.10/1995, HG 925/1995, Ord MLPTL nr. 777/2003. - Copie dupa certificat de atestare
profesionala în SSM. - Ofertantul va prezenta o lista cu personalul principal direct productiv nominalizat pentru asigurarea
executiei lucrarii la care va atasa un extras din REVISAL sau alt document echivalent relevant, din care sa reiasa ca detine
personalul productiv propus. Se accepta si angajamentul de participare. Pentru operatorii economici care prezinta experti
straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat, nu se va impune obtinerea
atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor. Operatorul economic trebuie
sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii
contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romane.,Informatii privind subcontractantii- daca este
cazul. Se prezinta Formularul 22-Declaratie privind partea sau partile din contractcare sunt indeplinite de subcontractanti si

specializarea acestora si Formularul 22A- Acord de subcontractare. Nu se accepta subcontractarea in integralitate a
lucrarilor,Acord de asociere în cazul în care mai multe persoane juridice depun oferta comuna. Standard de asigurare a
calitatii - Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea pentru sistemul de management al calitatii ISO
90001 pentru activitatile ce fac obiectul contractului sau echivalent.,Certificat ISO 14001 pentru activitatile ce fac obiectul
contractului sau echivalent. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e)
necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.
Tipul procedurii Cerere de oferta
1)
IV.1.
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
2)

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.
Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
1)
Factori de evaluare
Punctaj
maxim
60

Denumire
Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara

Durata de executie

20

Descriere: Componenta tehnica

Perioada de garantie a lucrarilor

20

Descriere: Componenta tehnica

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

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.
1)
IV.3.
2)
IV.3.
3)
IV.3.
4)
IV.3.
5)
IV.3.
6)

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: Data limita de depunere a ofertelor: 22.04.2015 10:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 22.04.2015 12:00
Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
1)
VI.1. Tip de finantare: Program / Proiect
2)
Program / Proiect: Alte finantari (-)
Data expedierii prezentei invitatii: 07.04.2015 10:52

Inapoi

Suspendare procedura

Procese verbale / Declaratii

Anulare procedura

Lista erate

Documentatie, clarificari si decizii

