
Asfaltare strada Călimani din mun.Toplița, județul
Harghita

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL TOPLITA 
Cod de identificare fiscala: R4245178; Adresa: Strada: Nicolae Balcescu, nr. 14; Localitatea: Toplita; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod postal:
535700;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  DUMITRU  URZICA;  Telefon:  +40  266341772;  Fax:  +40  266341772;  E-mail:
secretariat@primariatoplita.ro; Adresa internet: (URL) www.primariatoplita.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Asfaltare strada Călimani din mun.Toplița, județul Harghita
Numar referinta: PAAPD1296326

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233000-9 Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Asfaltare str. Calimani din mun.Toplita, judetul Harghita-conform caiet de sarcini din proiectul tehnic. Asfaltarea străzii
Călimani din municipiul Toplița, județul Harghita presupune asfaltarea părții carosabile existente, aflată într-o stare avansată de
degradare. Partea carosabilă are o lățime care variază între 4 și 5 m. Stadiul actual al drumului prezintă toate defectele caracteristice
drumurilor de pământ și pietruire, strada fiind reparată cu material pietros. Stratul asfaltic va fi compus din două straturi, unul de
legătură de 6 cm din BAD 22,4, peste care se pune un strat de uzură BA 16 de 6 cm. Lungimea totală a străzii este de 4.964 ml.
Termenul limită la care Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări  este de 6 zile conform  art. 160 (1) art.161
(2)  Legea 98/2016

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 3144577; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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Cod CPV principal: 45233000-9 Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
LOC.TOPLIȚA, STR. CALIMANILOC.TOPLIȚA, STR. CALIMANI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrari de asfaltare str. Calimani din mun.Toplita, judetul Harghita.- conform caietului de sarcini din proiectul tehnic

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
a)   Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art.165 si art 167 din Legea nr. 98/2016-Modalitatea de indeplinire: Se va
completa DUAE.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se
solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune  sustinerea financiara si/sau tehnico-
profesionala de catre tert/teri sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Documentele de
confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de
ofertantul clasat pe locul I din clasamentul intermediar.
Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art.165 si art 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.
Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii  ofertelor va prezenta la solicitarea
autoritatii contractante, documente justificative ccare probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza :
-cazier judiciar pentru ofertant, in copie certificata „conform cu originalul’ semnata si stampilata de reprezentantul legal
-Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor scadente la momentul prezentarii acestora cu privire la plata impozitelor, taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii
contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar.
-In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de tipul celor solicitate
sau acestea nu vizeaza totate situatiile cuprinse la art. 164, art.165 si art 167, se accepta orice document considerat edificator emis
de autoritati competente din tara respectiva.
-In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie, conform
cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
-In sensul prevederilor art.63 (1) din Legea nr.98/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce
priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de  atribuire sunt: Primar – Olariu Dumitru, Viceprimar – Bodor Attila,
Secretar – Ciobanu Mihai Iulian, Administrator public- Rugina Dan Ciprian, Director Executiv – Neculai Sterica, Sef birou investitii –
Urzica Dumitru, Cons.birou investitii achizitii – Voda Ana Maria, Voda Marc Ioan Andrei-consilier local, Mare Gabriela Laura-consilier
local, Bors Andra Ramona-consilier local, Coman Ionel-consilier local, Macarie Marius -consilier local, Man Calin-consilier local,
Ferencz Vladut Ionel-consilier local, Calinovici Mihai Achim-consilier local, Kondratovici Ionel-consilier local, Buzila Sebastian-
consilier local, Hiriscau Horatiu Sever-consilier local, Negrea Gheorghe Alin-consilier local, Pop Daniela-consilier local, Szabo Emeric
Coloman-consilier local- Dobrean Olga Ana-consilier local, Tudor Ionela-consilier local.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, ca este
legal constituit si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si 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.
Modalitate de indeplinire:
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Se va completa DUAE. In urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar,
acesta va prezenta documentul justificativ, astfel:
1. Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; Datele/informatiile
precizate in acest document sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul de activitate al operatorului
economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul
va prezenta certificatul scanat in SEAP.
In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie „conform cu
originalul”, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului, depunerea documentului in
original sau copie legalizata.
In cazul persoanelor juridice straine se solicita prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do);  prezentarea Certificatului  de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei  impuneri)  sau o
declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru
persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere
efectuata de o persoana atestata conform legii nr. 178/1997.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantul va demonstra prin prezentarea a unui numar de maxim de 3 contracte ca in ultimii 5 ani a executat/dus la bun sfarsit
lucrari similare prezentei achiziții.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a
ofertelor.
Prin formularea "lucrari executate/ duse la bun sfarsit" se intelege: lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de
receptie partiala; lucrari receptionate care sunt insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor; lucrari receptionate care
sunt insotite de proces-verbal de receptie finala;
In situatia in care contractul a fost semnat inainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile
executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in acesta perioada.
In cazul in care ofertantul a participat la executia unor lucrari similare, in calitate de asociat,  valoarea mentionata trebuie sa
reprezinte contributia proprie a acestuia in cadrul contractului prezentat.
Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei  se va folosi  pentru conversie cursul  mediu de schimb leu/alta valuta
comunicat de catre BNR pentru anul in care lucrarile similare au fost executate/receptionate.
Daca un grup de operatori  economici  depune o oferta comuna,  atunci  capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. - Completare DUAE cf. art.193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele
justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul
clasat pe primul loc in clasamentul intermediar:
- Lista lucrari executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si
ca au fost duse la bun sfarsit. Formular, insotit de certificari de buna executie, precum:
-copii  dupa parti  relevante ale  contractului/contractelor  declarate  sau documentele  constatatoare eliberate  de autoritatile
contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, valoarea contractului,
obiectul contractului de lucrari, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
-procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care
sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
-pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine, acestea fiind insotite de traducerea  efectuata de
o persoana atestata conform legii nr. 178/1997.
2.) Efectivele medii anuale de personal
Prezentarea unei declaratii privind efectivele medii anuale, ale personalului angajat si al personalului de conducere, pe ultimii 3 ani.
Se va prezenta de asemenea personalul propus pentru indeplinirea contractului. - Declaratie privind efectivul mediu anual al
personalului angajat si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 ani, inclusiv lista personalului propus pentru indeplinirea contractului –
Formular.
3.) Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Ofertantul va prezenta orice document care atesta detinerea (dotarea proprie/inchiriere/leasing/etc.) utilajelor. Daca un grup de
operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
cumulate ale tuturor membrilor. - Completare DUAE cf. art.193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative sa fie
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prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in
clasamentul intermediar.
Se vor prezenta: Formular si alte documente care atesta detinerea (dotarea proprie/ inchiriere/ leasing/etc.) utilajelor, instalatiilor,
echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului.
4.) Proportia de subcontractare
1.Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 174
din Legea nr.98/2016, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din
contractul respectiv.
In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa
le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. art. 164 si art.167 din Legea nr.98/2016, sub sanctiunea excluderii
din procedura de atribuire.
2.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze
din punct de vedere formal asocierea. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea
va fi legalizata in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016
3.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta
persoana conf art.182 din Legea nr.98/2016 atunci acesta are obligatia de a dovedi autorității contractamte că a luat toate măsurile
necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prin prezentarea unui angajament ferm in acest sens din partea
tertului/tertilor. - 1.Completare DUAE cf. art.193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la
solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul
intermediar.
Odata cu DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare, conf. art.193 alin(3) din Legea 98/2016.
2.Completare DUAE cf. Art.193 din Legea 98/2016, urmad ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii
contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. Se va prezenta
Acord de asociere in original – Formula se va prezenta odata cu DUAE, cu respectarea prev. art.123 alin. (2) si (3) din H.G. 395/2016
3.Completare DUAE cf.  Art.193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea
autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.Se va
prezenta Formular  – Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului. Odata cu angajamentul depus op. ec are
obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de către terțul susținător din care să rezulte modul efectiv prin care terții
sustinatori vor asigura indelinirea propriului angajament de sustinere.
Documentul se va prezenta odata cu DUAE cu respectarea prev. art.123 alin. (2) si (3) din H.G. 395/2016.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 11.06.2021 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 11.10.2021
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.06.2021; Ora locala: 15:00
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Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
 
   Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de
lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile
furnizorilor de semnătură electronică);
 
Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-
licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere
termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.
Autoritatea contractanta va respinge ofertele inacceptabile si neconforme in conformitate cu prevederile art.137 din HG 395/2016.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform Legii 101/2016 art. 8(1) b)

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
MUNICIPIUL TOPLITA 
Adresa: Strada Nicolae Balcescu, Nr. 14; Localitatea: Toplita (Harghita); Cod postal: 535700; Tara: Romania; Telefon: +40 266341772;
Fax: +40 266341772; E-mail: secretariat@primariatoplita.ro; Adresa internet: (URL) www.primariatoplita.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.05.2021
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