Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Servicii de elaborare documentatie tehnica faza - Studiu
de Fezabilitate, documentatii pentru obtinerea avizelor si
acordurilor si obtinerea avizelor si acordurilor pentru
investitia „Infiintarea retelelor inteligente de distributie a
gazelor naturale in comuna Bobota, localitatile Bobota,
Dersida, Zalnoc, judetul Salaj ”
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
COMUNA BOBOTA (PRIMARIA)
Cod de identificare fiscala: 4292013; Adresa: Strada: Principala, nr. 82a; Localitatea: Bobota; Cod NUTS: RO116 Salaj; Cod postal: 457040;
Tara: Romania; Persoana de contact: GORGAN DANIELA; Telefon: +40 260652431; Fax: +40 260652401; E-mail:
achizitiiprimariabobota@yahoo.com; Adresa internet: (URL) http://primariabobota.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.elicitatie.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
Servicii de elaborare documentatie tehnica faza - Studiu de Fezabilitate, documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor si
obtinerea avizelor si acordurilor pentru investitia „Infiintarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in comuna
Bobota, localitatile Bobota, Dersida, Zalnoc, judetul Salaj ”
Numar referinta: 1

II.1.2) Cod CPV principal
79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii / Servicii diverse

II.1.4) Descrierea succinta
Prestatorul va intocmi urmatoarele:
-Documentatie tehnico-economica faza studiu de fezabilitate in vederea obtinerii de finantare pentru obiectivul de investitii:
"Infiintarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in comuna Bobota , localitatile Bobota, Dersida, Zalnoc, judetul
Salaj",
- studiu topografic;
- studiul geotehnic;
- obținerea certificatului de urbanism
- întocmirea documentațiilor pentru eliberarea avizelor și acordurilor;
- obținerea avizelor și acordurilor necesare.
-dupa caz, alte studii/documentatii identificate ca fiind necesare pentru realizarea obiectului contractului,
in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a notei conceptuale elaborata de SC VEXANO SRL, anexata prezentei.
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Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 6 zile.
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informaţiilor suplimentare inainte cu 4
zile fată de data limită de depunere a ofertelor.
Nota: Referitor la solicitarile privind prezenta in teren, autoritatea contractanta va incerca sa raspunda in cel mai scurt timp posibil.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 207000; 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
Cod CPV principal: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:
Comuna Bobota, localitatile Bobota, Dersida, Zalnoc, jud. SalajComuna Bobota, localitatile Bobota, Dersida, Zalnoc, jud. Salaj

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Serviciile ce fac obiectul contractului se vor executa in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a legislatiei in vigoare
privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru instalatiile de distribuire a gazelor naturale. In elaborarea SF se va tine cont si de
prevederile Ghidului Solicitantului pentru POIM, axa 8, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului
Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.
Valoarea estimata a contractului este de 207.000 lei fara TVA.

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:
1. Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea
98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
• 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;
• 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 în cadrul acestuia, asa cum
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rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în tara de origine sau tara în care este stabilit ofertantul/tertul sustinător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situatiile prevăzute la art.164, 165 si 167, autoritatea
contractantă are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie răspundere sau, dacă în tara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declaratia pe propria răspundere,o declaratie autentică dată în fata unui notar, a unei autorităti administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
2. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritătii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt:
• din partea autoritatii contractante: Moravit Mugurel (primar), Moale Florin Calin (viceprimar), Rosan Mariana (secretar), Pop
Daniela (contabil), Gorgan Daniela (consilier achizitii), Vascan Daniela Dorina ( consilier taxe si impozite), Balota Florica Nadia
(consilier casier)
• Consilieri locali: Bologa Dorel, Gurzau George, Iancau Vasile, Junjan Lucian Vasile, Lobos Nicolae Florin, Muresan Vasile, Pop
Nicolae Stefan, Sabo Cristian Teodor, Vaida Vasile Dan, Zaha Gheorghe, Vascan Vasile, Gorgan Ionut
• din partea furnizorului extern de servicii de achizitie publica (SC BEST CONSULTING SRL): Trif-Dan Simona (consultant achizitii),
Cotoi-Negrean Iulia (consultant achizitii)
• expert tehnic cooptat: Pintea Traian
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
• Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidentă, din
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale
precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertantilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în tara de rezidentă, traduse în limba
română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In situatia în care vor fi executate părti din contract de către subcontractanti, dovada înregistrării si corespondenta activitătilor
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta obligatoriu si de către subcontractanti, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.

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 servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Cerinta nr.1 - Experienta similară
Ofertantul trebuie sa faca dovada, prin prezentarea de documente relevante, ca are experienta in domeniul care face obiectul
contractului si ca este capabil sa asigure prestarea serviciilor. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, inclusiv pana la
data limita de depunere a ofertelor, au mai prestat servicii similare cu cele care fac obiectul contractului , a caror lungime cumulata
sa fie de cel putin 53 Km, la nivelul a maxim 3 contracte.
Nota:
* Prin servicii similare se intelege servicii de proiectare tehnica: SF, PT+DDE, in domeniul gazelor naturale.
Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai serviciile realizate in aceasta
perioada si pentru care se poate prezenta dovada acceptarii/ aprobarii de catre achizitor. In cazul in care se decaleaza termenul
limita de depunere a ofertelor (fiind publicata o erata in acest sens), limita inferioara a perioada de 3 ani se extinde cu perioada de
timp aferenta decalarii.
** În cazul in care un contract de achiziție publică încheiat de o autoritate contractantă-instituție publică a fost subcontractat,
beneficiarul la care fac referire cerințele de mai sus, este autoritatea contractanta-institutie publică și nu operatorul economic care,
având calitatea de antreprenor în contractul de achiziție publică, a subcontractat executarea unei părți din acesta. Astfel,
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documentele reprezentând certificari de buna executie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta-institutie publică,
aceasta fiind beneficiarul lucrărilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de antreprenorul inițial. Rațiunea
acestei mențiuni are la baza prevederile art. 218, alin 4 din Legea 98/2016.
Cerinta nr. 2 Informatii privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze. Pentru cerinta nr.1
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de
experientă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerintelor autoritătii contractante.
Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informatiile solicitate.
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numărul si data contractului invocat drept experientă similară, tipul/categoriile
de servicii executate, valoarea, beneficiarul, data si numărul documentului de receptie.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerintei, vor fi prezentate la solicitarea autoritătii contractante, doar
de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor :- procesul-verbal de receptie
si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul (cu date de identificare, date de contact, reprezentanti
legali, etc.), tipul serviciilor prestate, valoarea corespunzatoare a serviciilor prestate în perioada de referinta (ultimii 3 ani), detalierea
valorică a serviciilor (in cazul in care au fost implicati in contract subcontractanti / asociati sau in cazul in care contractul a inclus mai
multe tipuri de servicii / lucrari / furnizari), modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale.
Pentru cerinta nr.2
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/părtile din contract pe care urmează să le subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi, dacă acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/părtile din contract pe care urmează să le subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi, dacă acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.
DUAE completat de ofertant în care va include si informatii privind partea din contract care urmează a fi subcontractată si va avea
anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr.3). Subcontractantii pe a căror capacităti se bazează ofertantul vor
completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informatiile referitoare la situatiile de excludere astfel cum acestea sunt
mentionate la art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 precum si cele care prezintă relevantă din perspectiva capacitătilor pe care se
bazează ofertantul.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplineste o cerintă de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării
neîncadrării în motivele de excludere.
Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind
capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere si solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia
si prezentarea unui alt subcontractant.
DUAE completat de ofertant în care va include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de tertă parte, precum si celelalte
aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Tertul/tertii sustinători vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experientă, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător sustinerii acordate.
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul tertului sustinător (model orientativ Formularul nr.2) împreună cu
documentele anexe la angajament, transmise acestora de către tert/tertii sustinători, din care rezultă modul efectiv în care se va
materializa sustinerea acestuia/acestora.

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
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Data si ora locala: 25.08.2020 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: 25.11.2020
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.08.2020; Ora locala: 15:00
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
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfăsura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la
acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitările avand în vedere
termenele de răspuns ale autoritătii contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum si cele de la art. 103 (2) din HG
395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu
oferta prin utilizarea facilitătilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”).
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.
Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de servicii – formularul nr. 6.
Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, respectiv
atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui
contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.
În cazul în care există mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc se procedează astfel:
• departajarea se va face exclusiv în functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă
din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici
• în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatătite iar
operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilitătii tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în
care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat pretul cel mai scăzut.

VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
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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:
-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2020
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