
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 425093

 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. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: Municipiul Galati
Numar invitatie / anunt: 425093 / 19.03.2018
Denumire contract: Servicii proiectare, faza actualizare DALI - pentru obiectivul “Modernizare linii de tramvai si
carosabil strazile Traian Vuia, Henri Coanda, George Cosbuc (tronson intre Henri Coanda – str. Al Macelaru)”
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
Municipiul Galati 
Cod fiscal:  3814810,   Adresa:  Str. Domneasca, Nr. 54, Birou Achizitii Publice, Camera 215, Galati, 
Telefon:  +40 236307720,  Fax:  +40 236307720

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
SEAP

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: Nu
I.2.2)  Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
Servicii proiectare, faza actualizare DALI - pentru obiectivul “Modernizare linii de tramvai si carosabil strazile
Traian Vuia, Henri Coanda, George Cosbuc (tronson intre Henri Coanda – str. Al Macelaru)”

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

Municipiul Galati doreste achizitia serviciilor de proiectare faza actualizare DALI - pentru obiectivul
“Modernizare linii de tramvai si carosabil strazile Traian Vuia - Henri Coanda - George Cosbuc (tronson Str.
Henri Coanda – str. Al Macelaru)” in vederea depunerii solicitarii de finantare in cadrul POR 2014 -2020, Axa
Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de Investitii – 4e, Obiectivul specific 4.1. -
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de
mobilitate urbana durabila. Proiectul este inclus pe lista obiectivelor majore de investitii din cadrul Strategiei
de Dezvoltare Urbana a Municipiului Galati pentru perioada 2016-2025. In acest sens pentru realizarea
obiectivului este necesara actualizarea documentatiei tehnice, in conformitate cu cerintele Ghidului
Solicitantului pentru acest apel de proiecte. Prin proiect se urmareste sprijinirea dezvoltarii urbane prin
imbunatatirea infrastructurii, reducerea emisiilor de carbon si totodata ameliorarea accesului la reteau de
drumuri nationale, cai ferate. Termenul de realizare al contractului este de 60 de zile de la semnarea
contractului de ambele parti.

II.1.6)  CPV: 71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 110,000 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 Garantia de participare este în cuantum de: 1100 lei. Modul de constituire a

garantiei de participare: - prin virament bancar, ordin de plata cu conditia



confirmarii acestora de catre banca pâna cel târziu la data si ora limita de
depunere a ofertelor; Cont: RO84TREZ3065006XXX000235,Trezoreria
Galati, Cod fiscal 3814810; - printr-un instrument de garantare emis în
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, având
perioada de valabilitate de cel putin 90 zile de la data limita de primire a
ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu
perioada de valabilitate a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de
participare (indiferent de forma prin care a fost constituita) se va transmite
obligatoriu în SEAP pâna cel târziu la data si ora limita de depunere a
ofertei. Garantia de participare va fi încarcata obligatoriu si în SEAP, odata
cu documentele ofertei. Pentru situatia in care garantia de participare este
constituita in alta moneda, cursul de referinta leu/alta valuta se va face
pentru ziua in care a fost publicata invitatia de participare la cursul oficial
anuntat de BNR.

Garantie de buna executie

Garantia de buna executie este de 7% din pretul contractului fara TVA.
Garantia de buna executie se va stabili la încheierea contractului si se va
constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016. Daca
partile convin, garantia se poate constitui si prin retineri succesive din plata
cuvenita pentru facturile partiale. Contractantul are obligatia in acest caz de
a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent în administrarea acestuia un cont disponibil, distinct, la dispozitia
autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în
contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din
pretul contractului, fara TVA.

 
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: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.
60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE
de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu
informatiile aferente situatiei lor si se va prezenta DUAE Declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute în
art. 60 Legea nr. 98/2016. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea
cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile
aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. certificate
constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului
economic si 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 in cadrul acestuia, asa cum rezulta
din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza
faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art.
171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Persoanele cu functie
de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt: Pucheanu Ionut-Florin, Enache Cristian-Sorin, Roman Apostol-Picu, Humelnicu Marius, Campeanu
Rodica,Capetis Cristian, Baldovin Adriana, Macovei Ecaterina, Tarola Odeta, Torica Romeo Costinel, Sindile Mihai
Angelo, Pavlenco Violeta, Susma Vasilica, Munteanu Ionel, Popa Verginica Cristinela, Andrei Lucian-Valeriu,
Atanasiu Onut Valeriu, Badiu Nicoleta, Bogatu Hristache, Bugeac Gheorghe, Ciuperca Silviana, Cocu Desilia,
Cordoneanu Ion, Costea Marcela-Daniela, Cosca Radu, Dima Georgica, Gavan Eugen, Gavanescu Ioan- Paul,
Ghetu Ilie,Iacob Claudiu, Ichim Laurentiu,Ilie Zanfir, Iurescu Oana-Claudia,Ivan Angela Stela, Oancea Moise-
Cornel, Popa Catalin, Serban Alexandru-Gabriel, Vasile Claudiu-Ionut, Vals Vergiliu Sorin, Vreme Daniela-Simona.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de
rezidenta, sa prezinte documente din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in
niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va
completa DUAE de catre ofertant (lider si asociat – dupa caz) si, respectiv, separat de subcontractanti/tert
sustinator cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate
prin completarea DUAE care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul
clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt urmatoarele: 1. Persoane
juridice /fizice române: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie



legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie
sa fie reale/valide la momentul prezentarii certificatului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul
CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC/ORC. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta
autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza
activitatile care fac obiectul prezentului contract. În cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura
de atribuire si /sau in cazul subcontractarii unor activitati, fiecare membru al asocierii si/sau subcontractant trebuie
sa faca dovada ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC/ORC. 2. Persoane juridice/fizice straine: documente relevante, emise de autoritatile
competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, care sa dovedeasca o forma de inregistrare si,
dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara
în care este stabilit operatorul economic, în original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu
originalul”, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informatiile cuprinse în aceste
documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. 3. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este
obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Ofertantii vor prezenta lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult
ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, perioadelor de prestare a serviciilor, beneficiarilor publici sau privati. Din lista
principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani sa rezulte ca ofertantul a prestat un contract de servicii similare. Prin
servicii similare se întelege prestarea de servicii de proiectare în realizarea de structuri rutiere cu straturi asfaltice,
structuri rutiere pentru linii tramvai/cai ferate – atat cale rulare cat si retea de alimentare; prestarea de servicii de
proiectare în vederea reabilitarii retelelor edilitare (apa, canalizare, iluminat, etc).,Informatii privind asocierea -
Daca este cazul. În cazul asocierii de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune, cerintele
privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului,în timp ce restul cerintelor de calificare vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în
conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa conform acordului de asociere prezentat.
Acordul de asociere va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: - asociatii sunt responsabili solidar de
executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta; - liderului asocierii si membrii
acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora; - comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii
asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii; - partea/partile din
contract care urmeaza sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte, atat din punct de vedere procentual
cat si al activitatilor pe care le indeplineste fiecare asociat in parte.,Informatii privind tertul sustinator in conditiile
art. 182 din Legea 98/2016. Persoanele care asigura susutinerea nu trebuie sa se afle in situatia in care determina
excluderea din procedura de atribuire (conform prevederilor art. 164, 165 si 167).,Informatii privind subcontractantii
- daca este cazul. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze, procentul din valoarea contractului de servicii care va fi indeplinit de catre subcontractanti si
datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Prezentarea documentelor relevante privind resursele
materiale si umane pentru partea lor de implicare in contract. Partea/partile subcontractate vor fi insusite si
contrasemnate de catre subcontractant. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta
contractul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractanti. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în
situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165 si art. 167 din
Legea 98/2016. 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: 11.04.2018 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: Fonduri bugetare 
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 19.03.2018 12:14



Inapoi  Detalii procedura


