
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 425086

 Inapoi

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

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Autoritate contractanta: HIDROELECTRICA SA
Numar invitatie / anunt: 425086 / 19.03.2018
Denumire contract: LOT 1: Reparatie cale de rulare macara portal 2X15 tf priza amonte CHE Portile de Fier II / LOT 2:
Reparatie cale de rulare macara portal 2X32 tf priza amonte CHE Portile de Fier II / LOT 3: Reparatie cale de rulare
macara portal 2X35 tf baraj deversor Gogosu
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
HIDROELECTRICA SA 
Cod fiscal:  RO 13267213,   Adresa:  ION MIHALACHE, NR. 15-17, SECTOR1, Bucuresti,  Telefon:  +40
213032500,  Fax:  +40 213032564

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
SH Portile de Fier, Str. I. Gh. Bibicescu nr. 2, Drobeta Turnu Severin, Romania, cod postal: 220103,
telefon:+40 252308676, fax:+40 252311514, persoana de contact:Birou Achizitii SH Portile de Fier

I.1.3)  Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: 
In SEAP

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)  Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2)  Tip Activitate: Electricitate

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
LOT 1: Reparatie cale de rulare macara portal 2X15 tf priza amonte CHE Portile de Fier II / LOT 2: Reparatie
cale de rulare macara portal 2X32 tf priza amonte CHE Portile de Fier II / LOT 3: Reparatie cale de rulare
macara portal 2X35 tf baraj deversor Gogosu

II.1.2)  Tip contract: Lucrari
II.1.3)  Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)  Obiectul contractului: 

LOT 1: Reparatie cale de rulare macara portal 2X15 tf priza amonte CHE Portile de Fier II / LOT 2: Reparatie
cale de rulare macara portal 2X32 tf priza amonte CHE Portile de Fier II / LOT 3: Reparatie cale de rulare
macara portal 2X35 tf baraj deversor Gogosu, în conformitate cu cerin?ele minimale impuse prin Proiect
Tehnic nr. 164/2016 /Caiet de sarcini nr. 164/2017 (LOT 1) , Proiect Tehnic nr. 165/2016 /Caiet de sarcini nr.
165/2017 (LOT 2) si Proiect Tehnic nr. 163/2016 /Caiet de sarcini nr. 163/2017 (LOT 3)

II.1.6)  CPV: 45234116-2 - Lucrari de constructii de linii de cale ferata (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Da

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 876,807.51 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
Garantie de participare b)LOT 1: 4.054 lei, LOT 2: 4.077 lei, LOT 3: 635 lei ; c)Valabilitatea garan?iei

pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si va fi valabila cel putin 90
de zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor;In cazul extinderii
perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei va fi
prelungita corespunzator;Echivalenta pentru o garantie depusa în valuta se
va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor



cu 5 zile;Modul de constituire conform art. 42, HG 394/2016-prin virament
bancar in contul RO86 RNCB 0179 0345 7761 0001deschis la BCR Drobeta
Turnu Severin sau printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii
de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în cuantumul si pentru
perioada prevazuta la pct.b).c)Scrisoarea de garantie bancara(daca este
cazul) se va completa conform Formular 3. Garan?ia trebuie sa fie
irevocabila în cf. cu disp. art. 42 alin. (3) HG 394/2016. Instrumentul de
garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa
neconditionat.Dovada constituirii garantiei (semnata cu semnatura
electronica extinsa,bazata pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acredidat) se depune in SEAP pana la data si ora limita
de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare simplificat.
Entitatea contractanta are dreptul de a retine GR, ofertantul pierzând astfel
suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre
urmatoarele situatiile prevazute de art. 43,HG 394/2016.Garantia de
participare se va returna ofertantului in conf. cu art.44 din HG nr. 394/2016.

Garantie de buna executie

Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste la cota de 10 % din
pretul contractului exclusiv TVA. Forma de constituire : printr-un instrument
de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o
societate de asigurari, ce nu se afla in insolventa, în conditiile art. 46 alin. (1)
din H.G. nr. 394/2016 (Formular 4) sau conform art. 46 alin. (3) – (8) din
H.G. nr. 394/2016 NOTA : Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a
constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus cel
mai târziu în termen de 5 zile de la data semnarii contractului, sub
sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui
garantia de buna executie conform prevederilor art. 48 alin.(2) din H.G. nr.
394/2006.

 
III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

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: Cerin?a 1 Declara?ie pe propria raspundere a ofertantului, tertului sustinator, asociatului,
subcontractantului ca nu se afla în niciuna din situa?iile de excludere prevazute la art. 177, 178 ?i 180 din Legea
nr. 99/2016.Declara?ia va consta în completarea ?i depunerea Formularului DUAE. Cerin?a 2 Declara?ie privind
neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular 5).Declara?ia se va depune in SEAP odata cu
depunerea Formularului DUAE. NOTA : Înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va
solicita ofertantului/ofertantului asociat clasat pe primul loc, depunerea de documente care sa certifice informa?iile
prezentate. Acestea se vor depune în SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa.Aceste documente pot
fi:1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?
iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii;2.cazierul judiciar al
opetratorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acestuia a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;3. dupa caz documente prin
care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin 2, art.
180 alin.2, art.184 din Legea nr. 99/2016;4.alte documente edificatoare, dupa caz. Pentru ca declara?ia sa fie
emisa în cuno?tiin?a de cauza, entitatea contractanta nominalizeaza persoanele care de?in func?ii de decizie în
cadrul entita?ii contractante, în ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire (toate
persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv
persoanele care aproba bugetul aferent entita?ii contractante, necesar finan?arii contractului de achizi?ie publica,
?i anume : 1.Bogdan-Nicolae BADEA- Pre?edinte Directorat, 2.Bogdan SOSOACA - Membru Directorat, 3.Marian
BRATU-Membru Directorat, 4.Adrian GHEORGHE – Manager Departament Financiar, 5.Silvia SOLOGIUC –
loctiitor Manager Departament Procurement, 6. Valentin BADICA-Manager Departament Mentenanta
Echipamentelor, 7.Sorin BOGATONIU – Sef Serviciu Achizitii, 8.Cristina VI?AN –Ec. Serv. Achizitii, 9.Dragos
NOVAC – Director SH PDF, 10.Emilia SERBAN – Director Ec. SH PDF, 11.Constantin SONTEA-?ef Serviciu
Mentenanta Echipamente SH PdF, 12.Dan COPILU – Sef Birou Achizitii SH PDF, 13.Corina PATRU?I – ing. Birou
Achizitii SH PDF, 14. Luigi MASUTI -ec. Birou Achizi?ii SH PdF, 15. Nicolae CAPRIORU - Responsabil ISCIR –
Serv. Mentenanta Echipamente SH PdF, 16. Liviu CRETAN - Operator RSVTI - Serv. Mentenanta Echipamente SH
PdF, 17. Liviu POPOVICI – ing. Serviciu Mentenan?a Echipamente SH PdF, 18. Petre DAIA - ing. Serviciu
Mentenan?a Echipamente SH PdF Nota: a)În cazul în care oferta este depusa în asociere, fiecare asociat va
prezenta documentul DUAE men?ionat . b) În cazul în care oferta are sus?inere tehnica/profesionala/financiara,
persoana care asigura sus?inerea (ter? sus?inator) va prezenta documentul DUAE susmen?ionat .c) În cazul în
care oferta depusa con?ine propuneri de subcontractan?i, fiecare subcontractant va prezenta documentul DUAE

Î



men?ionat. Cerinta 1:Înscrierea în Registrul Comertului. Declara?ia va consta în completarea ?i depunerea
Formularului DUAE NOTA I : Înainte de atribuirea contractului entitatea contractanta va solicita ofertantul clasat pe
primul loc Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului în raza caruia este situat sediul
ofertantului, original sau copie legalizata.Informa?iile cuprinse în acest certificat trebuie sa fie reale/actuale în
momentul prezentarii ?i din care sa rezulte cel pu?in informa?iile legate de structura ac?ionarilor, reprezentan?ilor
legali, domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa
aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. În cazul depunerii unei oferte în
asociere, fiecare asociat are obliga?ia de a demonstra îndeplinirea cerin?ei pentru partea de contract care o
realizeaza. NOTA II a)În cazul în care oferta este depusa în asociere, fiecare asociat va prezenta documentul
DUAE men?ionat.b) În cazul în care oferta are sus?inere tehnica/profesionala/financiara, persoana care asigura
sus?inerea (ter? sus?inator) va prezenta documentul DUAE susmen?ionat.c) În cazul în care oferta depusa con?
ine propuneri de subcontractan?i, fiecare subcontractant va prezenta documentul DUAE men?ionat.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Cerinta nr. 1 Lista principalelor lucrari executate în cursul unei perioade care acopera ultimii 5 ani.
Cerin?a minima de calificare: Ofertantul trebuie sa faca dovada, la data limita de depunere a ofertei, ca a executat,
în ultimii 5 ani, lucrari de reparatii similare cu obiectul achizi?iei, fiind permise si lucrari similare sau superioare din
punct de vedere al complexitatii si/sau scopului în valoare cumulata de cel pu?in 400.000 lei fara TVA (pentru LOT
1) si/sau 400.000 lei (pentru LOT 2) si/sau 60.000 lei (pentru LOT 3), la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Similaritatea lucrarilor este reprezentata de categoria lucrarilor de o complexitate comparabila cu cele ce fac
obiectul contractului. Pentru executia de lucrari în alte valute decât RON, la echivalen?a se va avea în vedere
cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. NOTA : 1) Pentru demonstrarea îndeplinirii cerin?ei minime se va
lua în calcul numai cota de participare a ofertantului în contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului
reprezinta propor?ia din valoarea finala a contractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv.
2)Ultimii 5 ani solicita?i în vederea demonstrarii experien?ei similare se vor calcula prin raportare la data limita de
depunere a ofertelor. 3) În cazul unei oferte depuse în asociere, cerin?a privind experien?a similara poate fi
îndeplinita prin cumul de catre asocia?i. 4)În cazul unei oferte depuse care beneficiaza de sus?inerea unui/unor
ter? / ter?i cerin?a poate fi sus?inuta în propor?ie de maxim 50% din plafonul minimal valoric solicitat . Având în
vedere art. 205 alin (1) din Legea nr. 99/2016 „entitatea contractanta poate solicita candida?ilor/ofertan?ilor sa
depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informa?iilor cuprinse în DUAE, în orice
moment pe durata desfa?urarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfa?
urarea corespunzatoare a procedurii”. 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.1.1)  Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2)  Modalitate de desfasurare: Procedura online

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: 

S.E.A.P.
IV.3.2)  Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)  Data limita de depunere a ofertelor: 05.04.2018 15:00
IV.3.5)  Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)  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: Alte fonduri 
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 19.03.2018 11:48

Inapoi  Detalii procedura


