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  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 425941

 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: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar invitatie / anunt: 425941 / 27.03.2018
Denumire contract: Achizitie lucrari de Reparatie capitala pod peste raul Mures cu pasaj superior peste linia CF Deda-
Tg Mures- strada Calarasilor
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
Primaria Municipiului Tirgu-Mures 
Cod fiscal:  4322823,   Adresa:  Piata Victoriei nr.3, Targu Mures,  Telefon:  +40 0265268330,  Fax:  +04
0365801856

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
in 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: 
Achizitie lucrari de Reparatie capitala pod peste raul Mures cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tg Mures-
strada Calarasilor

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

Achizitie lucrari de Reparatie capitala pod peste raul Mures cu pasaj superior peste linia CF Deda-Targu
Mures, strada Calarasilor Durata contractului este de 36 luni. Termenul de executie al lucrarilor este de 24 de
luni. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este
de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere
a ofertelor cu 6 zile

II.1.6)  CPV: 45221119-9 - Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 14,949,862 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 de : 149.000 lei Echivalenta pentru o Garantie

de participare (constituita printr-un instrument de garantare, respectiv,
scrisoare bancara sau polita de asigurare) depusa in alta valuta, se va face
la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5
zile. Modul de constituire a garantiei de participare –conform prevederilor
art.36 din HG 395/2016 prin virament bancar în contul nr.
RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-
un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori
de o societate de asigurari, care se prezinta în cuantumul si pentru perioada



3/28/2018 eLicitatie - Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 425941

http://www.e-licitatie.ro/PUBLIC/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationView.aspx 2/3

prevazuta în documentatia de atribuire. Valabilitatea garantiei de participare
este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Conform
prevederilor H.G. nr.866/2016, instrumentul de garantare trebuie sa prevada
ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate. Dovada constituirii garantiei de participare se va scana
si se va atasa in SEAP la sectiunea „Documente de calificare” cel mai tarziu
la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Garantie de buna executie

Cuantumul garantiei de buna executie este : 10 % din valoarea contractului
fara TVA Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile
lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica/contractului
subsecvent. Modul de constituire a garantiei de buna executie: in numerar
(pentru valori mai mici de 5.000 lei), prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau
de o societate de asigurari, sau prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale, conform prev. Art. 40 alin. (1) si (3) din HG 395/2016.
Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conform prevederilor
Art. 40 alin. (4) - (9) din HG 395/2016. Garantia de buna executie se va
restitui conform prevederilor art. 42, alin. (1) din HG 395/2016.

 
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: Motive de excludere Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii NU trebuie sa se regaseasca în
situa?iile prevazute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, cu exceptarile prevazute la art.166 ?i art.171
1.Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 Nota: se solicita atat ofertantului
asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator 2.Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art.165 din
Legea 98/2016 Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator 3. Informatii cu
privire la neincadrarea in prevederile . art. 167 din Legea 98/2016. Nota: se solicita atat ofertantului asociat,
subcontractantului cat si tertului sustinator 4. Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art.59 si 60 din
Legea nr.98/2016 Informatiile solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 sunt
solicitate si subcontractantului si tertului sustinator, daca este cazul Precizam ca persoanele care detin functii de
decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire, sunt: Primarul Municipiului Targu-Mures – Dorin Florea, p Secretarul Municipiului Targu-Mures – Catana
Dianora, Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures – Naznean Ana, Dir Exec Adj Directia Ec.– Damian
Alina; Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures : Makkai Grigore (viceprimar), Peti Andrei, Magyary
Elod, Szaszgaspar Barnabas, Csiki Zsolt, Bakos Levente Attila, Bako Szabolcs, Furo Judita, Mozes Levente
Sandor, Kovacs Lajos Alpar, Matei Dumitru, Benedek Theodora Mariana Nicoleta, Miculi Vasile, Dumitru Pavel,
Papuc Sergiu Vasile (viceprimar), Moldovan Calin, Todoran Liviu Radu, , Bratanovici Cristian, Pui Sebastian Emil,
Bogosel Constantin, Balas Radu Florin, Hermann Mark Cristian, Gyorfi Julia Membrii comisiei de licitatie: Racz
Lucian- Director executiv-Presedinte cu drept de vot ; Popistan Dorin –Director executiv adjunct; Ormenisan
Romeo- Inspector Superior. Membrii înlocuitori:; Szabo Lorand –Inspector Superior ;Rosca Angela-Consilier ;
Expert extern fara drept de vot : Canciu Alexandru-Cristian- avocat/consultant extern achizitii publice Initial se va
prezenta DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documente de confirmare: - Certificat constatator
privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca
ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii. - Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local
care sa ateste ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii. -Persoanele juridice straine
vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. -cazierul
judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acestuia, asa cum rezulta din certifcatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; - pentru straini se accepta
documente echivalente -Daca este cazul operatorii economici vor prezenta documente prin care se demonstreaza
faptul ca pot beneficia de derogarile prevazute la art.166(2), 167(2) si art 171 din Legea 98/2016. Se va prezenta
DUAE, accesand urmatorul link:https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter !!!Nota: 1. Nedepunerea
DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila. 2 . Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?
inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?
i/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea
de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale
ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura
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desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa
dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, 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 - completarea DUAE,
urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent
emis in tara de rezidenta, va fi prezentat la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul clasat pe
primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. ! Nota: In cazul unei asocieri,
formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii, pt.partea
din contract pe care o realizeaza. Pentru subcontractanti se aplica prevederile art.51 alin.2 din H.G.395/2016. -Se
va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii
contractante doar de catre operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si
locul executiei lucrarilor. Cerinta minima de calificare Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare sau
superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului în ultimii 5 ani în valoare cumulata de cel putin
14.900.000 lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul
unui contract sau mai multe. Prin lucrare similara se întelege lucrari de executie, în cadrul proiectelor cu obiect de
construirea/reabilitarea/ modernizarea unor lucrari de arta constand in constructia/reabilitarea/ modernizarea de
poduri, pasaje sau viaducte. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile pentru confirmarea datelor declarate in DUAE
certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de clientul beneficiar care sa confirme
executarea lucrarilor similare Certificatele/documentele trebuie sa cuprinda cel putin elementele de identificare ale
contractului pentru care sunt emise (numar si data contract, calitatea furnizorului - contractant unic, membru intr-o
asociere si procentul sau de participare, subcontractant si partea de contract realizata, denumire obiect contract,
inclusiv o descriere succinta a obiectului contractului, valoarea contractuala realizata exprimata in lei fara TVA,
perioada de livrare.) NOTA: numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similar se va calcula prin
raportare la data limita de depunere a ofertelor.,subcontractanti -daca este cazul,asociere/terti sustinatori -daca
este cazul 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: 30.04.2018 15:00
IV.3.5)  Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)  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.1.1)  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: 27.03.2018 16:32

Inapoi  Detalii procedura


