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  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 427030

 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 GIURGIU
Numar invitatie / anunt: 427030 / 13.04.2018
Denumire contract: Contract de lucrari privind: ,,Realizare acces rutier de legatura intre Soseaua Portului – Stadion si
infiintare pasaj la nivel cu calea ferata”, necesar in cadrul proiectului „Portul Verde si de Inalta Performanta Giurgiu –
Etapa II – Constructia
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
MUNICIPIUL GIURGIU 
Cod fiscal:  4852455,   Adresa:  SOSEAUA BUCURESTI NUMARUL 49-51, Giurgiu,  Telefon:  +40
0246213588,  Fax:  +40 0246213747

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: 
Contract de lucrari privind: ,,Realizare acces rutier de legatura intre Soseaua Portului – Stadion si infiintare
pasaj la nivel cu calea ferata”, necesar in cadrul proiectului „Portul Verde si de Inalta Performanta Giurgiu –
Etapa II – Constructia

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

Prezenta documentatie se refera la realizarea accesului rutier de legatura intre Soseaua Portului si Stadion
si infiintarea unui pasaj la nivel cu calea ferata, conform documentatiei tehnice. Valoarea estimata fara TVA a
contractului de lucrari care urmeaza a fi încheiat, este de 1.338.420,17 lei (exclusiv TVA) si s-a estimat pe
baza devizului general întocmit de proiectant. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica de lucrari
a fost calculata avându-se în vedere prevederile din devizul general aferent acestui obiectiv de investitie.
Devizul general întocmit de catre proiectant din care reiese valoarea estimata a contractului de achizitie
publica a fost elaborat conform HG nr. 28/2008, documentul care cuprinde baza de calcul – unitati fizice si
valorice si care a condus la determinarea valorii estimate a contractului de achizitie publica sunt listele cu
cantitati de lucrari pe categorii de lucrari întocmite de catre proiectant. Numarul de zile pana la care se pot
solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 Autoritatea contractanta va
raspunde in mod clar si complet tuturor soclitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de
data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile sunt transmise in termenul prezicat la cap.
I.1.

II.1.6)  CPV: 45233222-1 - Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 1,338,420.17 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
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Denumire Descriere

Garantie de participare

Cuantum 13.000 lei. Perioada de valabilitate: minim 90 de zile de la data
limita de depunere a ofertelor. Se constituie prin oricare din formele si în
conditiile prevazute la art. 36 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice. Scrisoarea de garantie se va prezenta conform Formularului din
sectiunea Formulare. Contul în lei în care va fi virata suma este
RO54TREZ3215006XXX000136, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu,
cod fiscal 4852455. GP emisa în alta limba decât româna va fi insotita de
traducerea autorizata în limba româna. Garantia de participare se va posta
scanata in SEAP, cu semnatura electronica extinsa a ofertantului. In cazul
depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in
numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii
grupului de operatori economici. Garantia de participare se restituie in
conditiile art. 38 din HG 395/2016. 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 in SEAP invitatia de
participare/anuntul de participare simplificat. Se va folosi cursul oficial
comunicat de BNR.

Garantie de buna executie

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din pretul contractului
fara TVA. Autoritatea contractanta va accepta orice modalitate de constituire
a garantiei de buna executie conform prevederilor art.40 din HG 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Autoritatea contractanta are
dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie în
conformitate cu prevederile art. 41 din HG 395/2016. Perioada de garantie
de buna executie a lucrarii este de 60 luni. Garantia de buna executie se
constituie în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de catre ambele parti si se restituie executantului conform
prevederilor art. 42 alin. (4) 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: Ofertantii, asocia?ii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în 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, asocia?i, terti
sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratia privind neîncadrarea în situatiile
prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016 se va prezenta o data cu DUAE de catre ofertanti, asocia?i, terti sustinatori,
subcontractanti. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 autoritatea contractanta va
accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in
vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada
preliminara.Documentele /Certificatele solicitate pot fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la
finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, dupa finalizarea
evaluarii ofertelor. Ofertantii, asocia?ii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile
prevazute la art. 164, 165, 167 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 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 in
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. Si ofertantii straini vor
prezenta initial DUAE, urmand ca la solicitarea autoritatii contractante daca este cazul sa prezinte documente
doveditoare. Documentele emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in
limba romana. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea,
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derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Barbu Nicolae - Primar, Ghita Niculae – Administrator Public,
Cioaca Ionut - Viceprimar, Dragomir Ion - Viceprimar, Baiceanu Liliana – Secretar Municipiu, Cristea Ioana –
Director Economic, Meca Ianca – Director Executiv, Ionete Ralica - Sef Serviciu Bugete, Chitu Alice - control
financiar preventiv, Chirpizisu Bogdan - Presedinte Comisie de evaluare, Popescu Adela - membru Comisie de
evaluare, Chitu Alice - membru Comisie de evaluare, Grigore Bogdan - membru Comisie de evaluare, Caliu
Sanduta - membru Comisie de evaluare, Meca Ianca - membru de rezerva, Ilie Ana Maria Adonia – membru de
rezerva, Ghincea Cristina – membru de rezerva, Cibi Gabriela – membru de rezerva, Comanescu Carmen –
membru de rezerva, Damian Antonela Marinela - membru de rezerva, Vrabie Alina - Secretar Comisie de
evaluare, Anghelescu Adrian Valentin – Consilier local, Palangeanu Dunia - Consilier local, Cioaca Ionut - Consilier
local, Ciulacu Mirela - Consilier local, Dragomir Ion - Consilier local, Falan Corina Ionela - Consilier local, Gâdea
Gheorghe - Consilier local, Ilie Clement - Consilier local, Ionescu Liviu-Ovidiu - Consilier local, Matei Mihai -
Consilier local, Muscalu Ionel - Consilier local, Meclea Alina - Consilier local, Neacsu Lucian - Consilier local,
Nichita Tereza - Consilier local, Oprisan Gigi - Consilier local, Pick Ladislau - Consilier local, Sandulescu Petronela
Marinela - Consilier local, Sîrbu Mitica - Consilier local, Sîrbu Adelina Veronica - Consilier local, Tiganila George -
Consilier local, Vladu Alexandru - Consilier local. Nota: Operatorul economic (lider/subcontractant/tert sustinator)
va prezenta in mod obligatoriu DUAE in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de
exercitare, ca dovada preliminara, urmand ca documentele/certificatele solicitate sa fie prezentate la solicitarea
autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul
intermediar, dupa finalizarea ofertelor. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita
ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative
actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu
informatiile cuprinse în DUAE. În baza prevederilor art. 172-173 din Legea nr. 98/2016 raportat la specificitatea
lucrarilor care se doresc executate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici ce
depun oferta 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.
Datele trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii documentului/documentelor. 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 lucrari, 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 în tara de rezidenta a operatorului 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: Lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani, perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor, din
care sa rezulte ca a executat lucrari similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 1.300.000 lei fara
TVA, la nivelul unuia sau a mai multor contracte. Prin lucrari similare se vor întelege lucrari de constructii/
modernizare/ reabilitare de drumuri/ strazi, lucrari de complexitate comparabile cu cele care fac obiectul
contractului. Nota: Perioada de 5 ani, se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin
anuntul de participare), chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.,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.
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 lucrari care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele
de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Prezentarea documentelor relevante privind resursele materiale si



4/13/2018 eLicitatie - Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 427030

http://www.e-licitatie.ro/PUBLIC/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationView.aspx 4/4

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 în original. 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: 07.05.2018 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: Da

VI.1.2)  Tip de finantare: Program / Proiect 
Program / Proiect: Alte finantari (-)

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 12.04.2018 16:22

Inapoi  Detalii procedura


