Anunt de participare numarul 168073/09.05.2016

Inapoi
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele
acestei proceduri de achizitie publica.

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Comuna Letea Veche
Numar anunt: 168073 / 09.05.2016
Denumire contract: ”MODERNIZAREA STRAZII TRECATOAREA HOLTULUI, SAT LETEA VECHE, COMUNA
LETEA VECHE, JUDETUL BACAU”
Stare procedura: In desfasurare

Planuri anuale de achizitii publice
An
Denumire plan

Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Comuna Letea Veche
Adresa postala: Comuna Letea Veche, Judet Bacau , Localitatea: Letea Veche , Cod postal: 607270 ,
Romania , Punct(e) de contact: VIOREL HOTEA , Tel. +40 234213474 , Email:
primleteaveche@yahoo.com, adinaapostolescu@yahoo.ro , Fax: +40 234213474 , Adresa profilului
cumparatorului: www.elicitatie.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU
DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
 Servicii generale ale administratiilor publice
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)

Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
”MODERNIZAREA STRAZII TRECATOAREA HOLTULUI, SAT LETEA VECHE, COMUNA LETEA VECHE,
JUDETUL BACAU”

II.1.2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SAT LETEA VECHE, COMUNA LETEA VECHE
Codul NUTS: RO211  Bacau
II.1.3)

Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.4)
II.1.5)

Informatii privind acordulcadru
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop realizarea lucrarilor de executie a obiectivului: „Modernizarea strazii Trecatoarea
Holtului, sat Letea Veche, comuna Letea Veche, judetul Bacau”

Lucrarile propuse sunt urmatoarele:
Lucrarea se încadreaza conform HG 766/1997 în categoria “C” de importanta. Drumul va avea partea
carosabila de 5,50 m, cu doua acostamente de 0,75m, iar de o parte si cealalta a drumului se vor executa
rigole partial carosabile. Lungimea traseului: km 1+100 – 1+300 – L = 1,300 km;
Latimea partii carosabile în aliniament: 5,50 m;
Acostamente: 2 x 0,75 m
Sistemul rutier este alcatuit din: strat de fundatie din balast în grosime de 25 cm dupa compactare, strat de
baza din piatra sparta în grosime de 12 cm, strat de legatura din beton asfaltic cu pietris concasat de tip
BADPC 20 în grosime de 6 cm, strat de uzura din beton asfaltic de pietris concasat tip BAPC 16 în grosime
de 4 cm. Zestrea existenta 10 cm si 30 cm. Valoarea estimata a contractului de achizitie conform devizului
general: 1.758.625 lei fara TVA, echivalent a 394.054 euro fara TVA, la cursul BNR din data de 09.03.2016,
adica 1 euro = 4.4629 lei, din care:
 cap. 4.1. – Constructii si instalatii: 1.609.970 lei
 cap. 5.1.  Organizare de santier: 68.000 lei
 cap. 5.3  Cheltuieli diverse si neprevazute: 80.655 lei
Ponderea (%) pentru cheltuieli diverse si neprevazute din valoarea estimata a contractului de achizitie
publica (fara diverse si neprevazute), asa cum respectivul procent a fost prevazut în documentatia tehnico
economica aprobata este de 5% din cap. 4.1. Constructii si instalatii .
Obligatia de plata a beneficiarului este pentru lucrarile executate si receptionate, astfel, din cheltuielile
diverse si neprevazute pot fi acoperite în cadrul contractului de lucrari doar acele cheltuieli care pot fi
incidente pe parcursul derularii contractului care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica.
Cheltuielile diverse si neprevazute se vor calcula de fiecare ofertant, ca procent de 5 % din valoarea cap.4.1.
Constructii si instalatii si se vor include în oferta financiara finala. Ofertantii vor evidentia separat în
Formularul F1 centralizatorul financiar pe obiect, cheltuielile aferente cap. Diverse si neprevazute.
Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de
atribuire.
II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

452331402  Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8)

Impartire in loturi
Nu

II.1.9)

Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)
II.2.1)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca scop realizarea lucrarilor de executie a obiectivului: „Modernizarea strazii Trecatoarea
Holtului, sat Letea Veche, comuna Letea Veche, judetul Bacau”
Lucrarile propuse sunt urmatoarele:
Lucrarea se încadreaza conform HG 766/1997 în categoria “C” de importanta. Drumul va avea partea
carosabila de 5,50 m, cu doua acostamente de 0,75m, iar de o parte si cealalta a drumului se vor executa
rigole partial carosabile. Lungimea traseului: km 1+100 – 1+300 – L = 1,300 km;
Latimea partii carosabile în aliniament: 5,50 m;
Acostamente: 2 x 0,75 m
Sistemul rutier este alcatuit din: strat de fundatie din balast în grosime de 25 cm dupa compactare, strat de
baza din piatra sparta în grosime de 12 cm, strat de legatura din beton asfaltic cu pietris concasat de tip
BADPC 20 în grosime de 6 cm, strat de uzura din beton asfaltic de pietris concasat tip BAPC 16 în grosime
de 4 cm. Zestrea existenta 10 cm si 30 cm.
Valoarea estimata a contractului de achizitie conform devizului general: 1.758.625 lei fara TVA, echivalent a
394.054 euro fara TVA, la cursul BNR din data de 09.03.2016, adica 1 euro = 4.4629 lei, din care:
 cap. 4.1. – Constructii si instalatii: 1.609.970 lei
 cap. 5.1.  Organizare de santier: 68.000 lei
 cap. 5.3  Cheltuieli diverse si neprevazute: 80.655 lei
Ponderea (%) pentru cheltuieli diverse si neprevazute din valoarea estimata a contractului de achizitie
publica (fara diverse si neprevazute), asa cum respectivul procent a fost prevazut în documentatia tehnico
economica aprobata este de 5% din cap. 4.1. Constructii si instalatii .
Obligatia de plata a beneficiarului este pentru lucrarile executate si receptionate, astfel, din cheltuielile
diverse si neprevazute pot fi acoperite în cadrul contractului de lucrari doar acele cheltuieli care pot fi
incidente pe parcursul derularii contractului care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica.

Cheltuielile diverse si neprevazute se vor calcula de fiecare ofertant, ca procent de 5 % din valoarea cap.4.1.
Constructii si instalatii si se vor include în oferta financiara finala. Ofertantii vor evidentia separat în
Formularul F1 centralizatorul financiar pe obiect, cheltuielile aferente cap. Diverse si neprevazute.
Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de
atribuire.

Valoarea estimata fara TVA: 1,758,625 RON
II.2.2)

Optiuni
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
6 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)

Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia de participare este de : 30.000 lei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta
se va face la cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru
participare este de 120 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va
fi constituita, la alegere, prin virament bancar sau printrun instrument de garantare emis în conditiile legii de
o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru
perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Garantia de participare la licitatie trebuie sa fie constituita în
conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul
constituirii garantiei de participare prin virament bancar, suma va fi virata în contul
RO91TREZ0615006XXX007442 al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Bacau, cod fiscal 4455021.
În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa
mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare
emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata. 10% din
valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui prin una din urmatoarele forme: 
Scrisoare de Garantie de Buna Executie  Formular nr. 19  Polita de asigurare sau  retineri succesive din
sumele datorate pentru facturile partiale. În acest ultim caz, operatorul economic are obligatia 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 disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,50% din pretul contractului.La prezentarea
ofertei, operatorul economic va opta pentru una din variantele de mai sus.

III.1.2)

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Credit bancar si bugetul local.

III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.2)
III.2.1)

CONDITII DE PARTICIPARE
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele solicitate se vor prezenta în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”.
Cerinta nr. 1
Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic, completata în original, datata, semnata, prin
care sa se ateste faptul ca ofertantul în ultimii 5 ani de activitate nu a fost condamnat prin hotarâre definitiva
a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie,
pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
Declaratia va fi prezentata în original, dupa caz, de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator.
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Operatorul economic/fiecare membru din asociere va prezenta urmatoarele:
a) Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr. 12 A).
b) Cazier judiciar al operatorului economic
Cerinta nr. 2
Declaratii privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Declaratia va fi prezentata în original, dupa caz, de catre ofertant/ofertantasociat/tert sustinator. Tertul

sustinator nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art.
181 lit a) c1) si d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Operatorul economic/fiecare membru din asociere va prezenta urmatoarele:
a) Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 – Formular nr. 12B,
la care se vor anexa:
b)  Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente
ale bugetului general consolidat al statului, eliberat de Administratia Finantelor Publice (conform Legii
227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare) si certificat privind dovada achitarii
obligatiilor pentru Fondul de Mediu eliberat de Administratia Fondului pentru Mediu (conform Legii
nr.105/2006 care aproba cu modificari si completari OUG nr. 196/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare)  din care sa rezulte lipsa obligatiilor scadente în luna anterioara datei limita de depunere a
OFERTELOR  în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul".
 Certificat de atestare a platii impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea publica locala/ autoritatile
publice locale în circumscriptia careia/ carora are sediul social si/sau alte active impozabile din care sa reiasa
lipsa obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale a sediul social, sediile
secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata, scadente în luna
anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor si se va depune în original,
copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Totodata se va depune si prezentarea
unei DECLARATII PE PROPRIE RASPUNDERE cu privire la sediile secundare pentru care exista obligatii de
plata a impozitelor si taxelor. Vor fi exclusi din procedura de achizitie publica ofertantii înregistrati cu debite
restante catre bugetul de stat/ bugetele locale, restante pentru care nu beneficiaza de decizii de acordare a
amânarii la plata.
Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma
cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu
originalul si vor fi însotite de traducere autorizata.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din
tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a
impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta (art.181
182 din OUG nr.34/2006).
În masura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data
solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art . 11 alin (4) din HG
nr. 925/2006.
Cerinta nr.3
Declaratie privind evitarea conflictului de interese.
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Completarea, semnarea si prezentarea declaratiei privind evitarea conflictului de interese  Formularul 12 D .
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator este obligat sa prezinte acest
formular.
Se solicita declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic din care sa rezulte ca nu are
drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si nu are actionari
ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv si nu se afla în
relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, conform art. 691*)
din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. În vederea completarii acestei declaratii
comunicam ofertantilor numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul primariei Comunei Letea Veche,
dupa cum urmeaza: Dochiei Petru – primarul comunei, Iorga Daniel – viceprimarul comunei, Babuta Dana
Carmen  secretarul comunei, Sustac Florin – contabil, Hotea Viorel  Administrator public, Anghel Elena
Marina – consilier local, Babuta Adrian Vasile – consilier local, Banu GeorgianaRamona – consilier local,
Iuras Petru – consilier local, Chiribau Dorin – consilier local, Paduraru Emil – consilier local, Cretu Vasile –
consilier local, Draghici Constantin – consilier local, Halasanu Marian Irinel – consilier local, Lacatusu Vasile –
consilier local, Tamba Catalin – consilier local, Mondan Sorinel – consilier local, Pantea Dumitru – consilier
local.
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic va completa Formular 13 D
Neîndeplinirea unuia din criteriile de mai sus vor conduce automat la excluderea Ofertantului si respingerea
ofertei.
Nu este permisa completarea sau clarificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea cerintelor de
calificare, cu exceptia cazului în care ofertantul depune, conform art.11 alin.4 din HG 925/2006, declaratia
initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006 Cerinta
1
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma

cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu
originalul si vor fi însotite de traducere autorizata.
Pentru persoanele juridice române
Modalitatea de îndeplinire:  Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de
pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, dintre codurile
CAEN autorizate aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din
certificatul constatator emis de ONRC Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, la
solicitarea autoritatii contractante (inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii)
documentul in original sau copie legalizata; Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Pentru persoanele juridice straine
Modalitatea de îndeplinire: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
 prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru
anul calendaristic în curs.
Documentele care dovedesc îndeplinirea cerintelor vor fi prezentate de operatorul economic individual si
pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va
prezenta documentele solicitate mai sus, pentru partea de contract pe care o va realiza.
III.2.2)

Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele solicitate vor fi prezentate în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
”conform cu originalul” cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor întocmite/emise de catre ofertant
cu scopul participarii la procedura initiata în vederea atribuirii contractului de lucrari, care se vor prezenta în
original.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic, în conformitate cu
legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea
operatorului economic în acest sens.
Situatia economica si financiara a candidatului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea acestui contract, si de o
alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva. În cazul în
care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata, în
conformitate cu cele precedente, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea
de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, fata de autoritatea
contractanta, prin care sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare
invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG nr.
34/2006.
Cerinta nr. 1
Informatii privind cifra de afaceri
Media Cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2013, 2014 si 2015), trebuie sa fie mai
mare sau egala cu 3.355.000 lei.
În cazul ofertantilor din categoria IMMurilor (facând dovada în acest sens prin prezentarea documentelor
prevazute în Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare), valoarea pentru media cifrei de
afaceri se considera îndeplinita daca este în cuantum de 50% din valoarea solicitata.
Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are
disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte resurse financiare, în
valoare de pentru a asigura cash flowul de executie al 209.746 lei lucrarii pentru o perioada de 3 luni.
Nota 1: În situatia în care ofertantul este o asociere, îndeplinirea acestei cerinte poate fi demonstrata si prin
prezentarea unui document din partea fiecarui membru al asocierii, a caror valoare cumulata sa fie de minim
valoarea solicitata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
În cazul în care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al
operatorului economic, se va atasa o împuternicire pentru aceasta. Daca, din motive obiective, justificate
corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are
dreptul de asi demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa
reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare. Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i)
se va prezenta în original. Documentele emise în alta limba decât româna trebuie sa fie însotite de traducere
autorizata si legalizata în limba româna. Persoana care asigura sustinerea financiara va prezenta: 1.
Formularul D5 – angajament sustinere financiara, 2. Formular nr. 12 A Declaratie de eligibilitate (se va
prezenta documentul în original); 3. Formular nr. 12B Declaratie privind neîncadrarea la art.181, lit. a), c1) si
d) (se va prezenta documentul în original); 4. Formular 12D Declaratie privind evitarea conflictului de interese

5. Formularul nr. 5 (se va prezenta documentul în original); 6 Documente justificative prin care face dovada
îndeplinirii criteriilor de calificare pentru care acorda sustinerea. Modalitatea de îndeplinire 1.Se va completa
– Formularul B1 – Informatii generale 2.Orice documente care sa dovedeasca îndeplinirea cerintei de
calificare (de exemplu bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani, în cazul în care publicarea acestor bilanturi
este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit ofertantul, vizate si înregistrate la organele
competente/rapoartele de audit/ rapoartele cenzorilor /echivalent,etc.). Echivalenta pentru sume exprimate în
alta valuta se va face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR . Lipsa (neprezentarea) vreunui
document solicitat ca cerinta obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. Nu este permisa
completarea sau clarificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia
cazului în care ofertantul depune, conform art. 11 alin. 4 din HG 925/2006, declaratia initiala pentru
demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006. Modalitatea de
îndeplinire Se solicita: scrisoare de garantie bancara sau alte forme de garantii si/sau depozite bancare, linii
de credit confirmate de banci ori alte resurse financiare sau orice tip de document care sa demonstreze
îndeplinirea cerintei în mod neechivoc pentru suma de 209.746 lei , în original si pentru o perioada de 3 luni.
În documentul prezentat se va mentiona ca aceasta valoare va fi exclusiv alocata pentru derularea acestui
contract, independent de anagajamentele asumate pentru alte contracte. Lipsa (neprezentarea) vreunui
document solicitat ca cerinta obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. Nu este permisa
completarea sau clarificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia
cazului în care ofertantul depune, conform art. 11 alin. 4 din HG 925/2006, declaratia initiala pentru
demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006.
III.2.3)

Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea acestui contract, si de
o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva. În cazul
în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata, de
catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, fata de autoritatea contractanta, prin care
sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoana care asigurã sustinerea tehnicã si profesionalã nu trebuie sã se afle în situatia care determinã
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din
OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr.1  Lista principalelor lucrari similare executate în ultimii 5 ani, care sa fie însotita de certificari de
buna executie de lucrari similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, lucrari similare care sa fi fost
executate în ultimii 5 ani pâna la data limita a depunerii ofertelor (Formular 12F, anexa 1 la Formular 12F)
Din lista prezentata operatorul economic va extrage maxim 2 lucrari pentru care va întocmi fisa de experienta
similara (anexa 2 la Formular 12F).
Executantul trebuie sa faca dovada ca a executat în ultimii 5 ani (raportati la data limita de depunere a
ofertelor) lucrari similare în valoare cumulata de minim 1.677.000 lei la nivelul a maxim 2 contracte.
Fisele de experienta similara prezentate vor fi însotite de certificari de buna executie, iar respectivele
certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,
valoarea, perioada si locul de executie a lucrarilor si vor preciza daca au fost efectuate conform normelor
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit.
Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, însotite de traducere autorizata.
Cerinta nr. 2 Informatii referitoare la resursele umane propuse pentru a fi implicate în proiect.Declaratie
referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani,cf.
Formular nr. 12 I.Personalul minim propus sa aiba experienta dupa cum urmeaza:A.Operatorul economic va
face dovada asigurarii urmatorului personal de specialitate pentru executia lucrarilor:a) Manager proiect –
studii superioare, certificat manager de proiect conform cod COR sau echivalent. Participarea in minimum un
proiect în calitate de manager de proiect / lider de echipa / lider de echipa adjunct / coordonator sau
echivalent. Dovedirea îndeplinirii acestui nivel se face în mod obligatoriu numai cu înscrisuri prezentate în
fotocopii semnate si stampilate “conform cu originalul”,respectiv:diplome studii superioare contracte de
munca/ contracte de colaborare/contracte de prestariserviciii/angajament de participare,CV,declaratii de
disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii si au contracte de colaborare / prestari servicii. b)
Responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii (RTE) în domeniul II – constructii drumuri si poduri
(conform Legii 10/1995)  se va accepta si RTE atestat pentru subdomeniul “drumuri”. Pentru persoanele
desemnate RTE se solicita prezentarea de copii dupa certificatele de atestare si/sau legitimatia aflata în
perioada de valabilitate la data limita comunicata pentru depunerea ofertelor.Pentru operatorii economici care
prezinta experti straini se vor prezenta documentele echivalente emise în statul de resedinta, în termen de
valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, urmând ca la semnarea contractului, în cazul în
care vor fi declarati câstigatori, sa prezinte atestatul recunoscut de autoritatile române. c) Responsabil cu
controlul tehnic de calitate–studii superioare (a fost emisa decizie interna de numire în functia de responsabil
pentru controlul calitatii) a fost implicat intrun contract prin care a avut atributii similare cu cele pe care le va
avea in contractul ce urmeaza a fi incheiat. Dovedirea îndeplinirii acestui nivel se face în mod obligatoriu
numai cu inscrisuri prezentate în fotocopii semnate si stampilate ”conform cu originalul”:•decizie de numire,
•diplome studii superioare,•contracte de munca/contracte de colaborare/contracte de prestari

serviciii/angajament de participare, •CV, •declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati
proprii si au contracte de colaborare/prestari servicii.d) Specialist în domeniul securitatii si sanatatii în munca
al santierului – studii superioare, (care va fi responsabil cu mentinerea si actualizarea conventiei de
securitate si sanatate în munca, PSI, a protocolului privind asigurarea masurilor de securitate, sanatate,
situatii de urgenta conform Legii nr. 319/2006.Dovedirea îndeplinirii acestui nivel se face în mod obligatoriu
numai cu înscrisuri prezentate în fotocopii semnate si stampilate ”conform cu originalul”: •a unui certificat de
absolvire a cursului conform Legii 319/2006 care sa ateste pregatirea privind desfasurarea activitatii de
responsabil cu protectia muncii în conformitate cu legislatia în vigoare în domeniul protectiei muncii, respectiv
Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea în munca,•diplome studii superioare,•contracte de munca
/ contracte de colaborare /contracte de prestari servicii / angajament de participare,•CV,•declaratii de
disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii si au contracte de colaborare / prestari servicii.
f) Inginer drumuri – studii superioare, constructii cai ferate drumuri si poduri CFDP – sef punct de lucru, cu
experienta specifica prin implicarea intrun contract in care a avut atributii similare cu cele pe care le va avea
in contractul ce urmeaza a fi incheiat. Dovedirea îndeplinirii acestui nivel se face în mod obligatoriu numai cu
înscrisuri prezentate în fotocopii semnate si stampilate ”conform cu originalul”:
• diplome studii superioare
• contracte de munca / contracte de colaborare /contracte de prestari serviciii / angajament de participare
• CV
• declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii si au contracte de colaborare /
prestari servicii
 g) Responsabil de mediu – studii superioare, diploma de inginer în domeniul ingineria mediului / certificat de
absolvire pentru ocupatia responsabil de mediu cod COR 242316 sau echivalent, valabil la data limita a
depunerii ofertelor;
• diplome studii superioare
• contracte de munca / contracte de colaborare /contracte de prestari servicii / angajament de participare
• CV
• declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii si au contracte de colaborare /
prestari servicii.
Pentru Responsabilul de Mediu se va prezenta doar atestatul / autorizatia si/sau legitimatia valabila/le la
termenul limita de depunere a ofertelor.
B. Personal de executie de specialitate
Se va prezenta o lista cu personal de executie (direct productiv), nominalizat pe specializari, conform
tehnologiilor de lucru propuse pentru realizarea contractului în cauza – anexa 2 la Formularul 12 I.
Cerinta nr. 3
Informatii despre dotarile specifice:
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul
economic pentru îndeplinire. (Formular nr. 12H). Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au în
dotarea lor sau dispun (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispozitie) de urmatoarele
utilaje:
•laborator de analize si încercari în constructii cu grad II, cu autorizatie emisa de Guvernul României – I.S.C.
aflata în perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor (conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în constructii si HG 808/2005 publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 735 din 12.08.2005).
•statie de preparare mixturi asfaltice
Se poate prezenta si un precontract / antecontract;
 Ofertantul va asigura (din dotare proprie/inchiriere sau alte forme de contractare) toate echipamentele,
utilajele, mijloacele de transport  se va prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a
contractului de lucrari.
Operatorii economici isi rezerva dreptul de a stabili numarul de utilaje si echipamente necesare indeplinirii
contractului de lucrari de executie, supus prezentei proceduri de achizitie (cu respectarea utilajelor minim
necesare solicitate ), prin dimensionarea acestora in functie de natura si complexitatea lucrarilor.
Utilajele/echipamentele/mijloacele fixe declarate trebuie sa fie suficiente pentru a asigura întregul volum de
lucrari.
Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii / asociatii
Ofertantul va prezenta informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual,
intentia sa o subcontracteze (Formular nr. 12G si anexa formular 12G). Ofertantul are obligatia de a prezenta
datele de contact ale subcontractantilor, specializarea acestora, partile de lucrare ce urmeaza a fi
subcontractate, precum si acordurile de subcontractare Formular D 3.1 (daca este cazul). Resursele
materiale si umane si alte elemente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala ale subcontractantilor
declarati se iau în considerare doar pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit,
daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.
În cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere (formularul D3), care va trebui legalizat de

asocierea câstigatoare înainte de semnarea contractului, în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma
raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se
oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în
numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.
Cerinta nr. 1
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau
echivalent, prin prezentarea oricarui document (cerificat emis de un organism de certificare sau allte
documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei, spre exemplu: proceduri/manual de
calitate, activitate procedural etc., similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari
SR EN ISO 9001 .
Se solicita prezentarea Certificatului SR EN ISO 9001  2008 sau echivalent pentru activitatile care fac
obiectul contractului – lucrari de constructii de drumuri, precizate în cadrul certificatului.
Cerinta nr. 2
Standarde de protectie a mediului
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de management al
mediului in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14001 sau echivalent.
Se solicita prezentarea Certificatului SR EN ISO 14001 sau echivalent –pentru activitatile care fac obiectul
contractului – lucrari de constructii de drumuri, precizate în cadrul certificatului sau alte documente care
probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei, cum ar fi o certificare EMAS sau o activitate procedurala
intrun mod similar cu cel prevazut drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii privind sustinerea tehnica În cazul în care Ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006),
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament
ferm conform Formular nr. D.5.1. Angajament Ferm privind sustinerea tehnica a ofertantului al persoanei
respective, prin care aceasta confirma disponibilizarea resurselor neconditionat, în functie de necesitatile
care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza în functie de cele doua situatii posibile: 1) în cazul în
care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse utilaje, echipamente, personal  angajamentul
ferm trebuie sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, în functie de
necesitatile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza si 2) în cazul în care sustinerea tertului
vizeaza îndeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea
unor lucrari executate, angajamentul ferm prezentat de ofertant referitor la experienta similara trebuie sa
garanteze autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul
întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, scop în care tertul sustinator va depune documente
din care sa rezulte experienta similara. Se vor prezenta, dupa caz:  Anexa 1 la Formular D.5.1.  Declaratie
tert sustinator experienta similara  Anexa 2 la Formular D.5.1.  Declaratie tert sustinator privind personalului
angajat si al cadrelor de conducere care urmeaza a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de
achizitie publica  Anexa 3 la Formular D.5.1.  Declaratie tert sustinator privind logistica, utilajele, instalatiile
si echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmeaza a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului
de achizitie publica. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si
art. 69 indice1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare Tertul/tertii sustinatori trebuie
sa prezinte dovezi concludente ca dispun de resursele pe care le vor pune la dispozitia
ofertantului/candidatului, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a
ofertantului/candidatului pentru îndeplinirea respectivei cerinte (conform prevederilor Instructiunii nr.
1/25.08.2015 a ANRMAP). Completare Formular nr. 12F, Anexele 1 si 2 la Formular 12F Operatorul
economic trebuie sa prezinte documente suport din care sa rezulte îndeplinirea tuturor elementelor solicitate
ca si cerinta minima obligatorie (beneficiarul contractului, tipul lucrarilor executate, durata contractului,
valoarea contractului): contracte, recomandari SAU orice alte documente relevante emise sau contrasemnate
de beneficiari, prin care se face dovada executiei lucrarilor. Toate acestea prezentate în copie certificata
”conform cu originalul”, purtând stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic care a
realizat experienta similara solicitata. Echivalenta pentru sume exprimate în alta valuta se va face la cursul
mediu anual leu/valuta comunicat de BNR . Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta
obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. Nu este permisa completarea sau clarificarea
documentelor care dovedesc îndeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia cazului în care ofertantul
depune, conform art. 11 alin. 4 din HG 925/2006, declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor
de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006. Completare Formular nr. 12 I si anexa 1 si 2 la formular
nr. 12 I Dovedirea îndeplinirii acestui nivel se face în mod obligatoriu prin prezentarea urmatoarelor
documente : • diplome studii superioare, acolo unde este cazul • contracte de munca / contracte de
colaborare /contracte de prestari servicii / angajament de participare, • CV completat la zi  formular 12 K,
unde este cazul • declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii – formular 2, unde
este cazul • documente privind participarea în minim un contract / proiect – pentru personalul de specialitate

pentru care a fost solicitat Înscrisurile prezentate în fotocopii, vor fi semnate si stampilate ,,conform cu
originalul` Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta obligatorie duce la respingerea ofertei
ca inacceptabila. Nu este permisa completarea sau clarificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea
cerintelor de calificare, cu exceptia cazului în care ofertantul depune, conform art. 11 alin.4 din HG 925/2006,
declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare prevazute la art. 176 din OUG
34/2006. Completarea si prezentarea Formularului 12 H, cu privire la utilajele, instalatiile, echipamentele
tehnice de care dispune ofertantul (reprezentantul asocierii) si Anexa la Formularul 12H. Operatorii economici
vor face dovada ca dispun (din dotarea proprie sau/si prin angajamente ferme de sustinere din partea unor
terti sustinatori sau/si contracte/ precontracte de închiriere) de toate utilajele/ echipamentele/ mijloacele de
transport necesare îndeplinirii contractului, în conditii legale de functionare. Lista de utilaje si mijloace de
transport pe care o va întocmi ofertantul trebuie sa fie corelata cu numarul de ore de functionare/cantitatile de
materiale transportate din estimarile de utilaje si transporturi. Operatorii economici vor face dovada ca dispun
de sau au acces la principalele resurse de materiale. Vor fi prezentate documente de detinere si/sau
contracte/ precontracte de furnizare. Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta obligatorie
duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. Nu este permisa completarea sau clarificarea documentelor
care dovedesc îndeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia cazului în care ofertantul depune, conform
art.11 alin.4 din HG 925/2006, declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare
prevazute la art. 176 din OUG 34/2006. Completare : Formular nr. 12G si anexa formular 12G ; acordurile de
subcontractare Formular D 3.1 Acord de asociere (formularul D3) Documentele trebuie sa fie valabile la data
limita de depunere a ofertelor si vor fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul”. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si vor fi
prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
III.2.4)

Contracte rezervate

Nu
III.3)
III.3.1)

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2)

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)

Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2)
IV.2.1)

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2)

Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3)
IV.3.1)

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3899/08.04.2016

IV.3.2)

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.05.2016
10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.05.2016 12:00

IV.3.5)

Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
IV.3.7)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8)

Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 30.05.2016 13:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI LETEA VECHE, STR. AL. I. CUZA, NR. 220, SAT LETEA VECHE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii autoritatii contractante si UCVAP, daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
VI.2)

CONTRACTUL SE INSCRIE INTRUN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3)

ALTE INFORMATII
 Nedepunerea unei oferte care sa contina toate informatiile solicitate prin Documentatia de Atribuire pâna la
data limita de depunere a ofertelor atrage respingerea respectivei oferte.  Ofertantul (operator economic,
lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul nr. 12 C, Declaratii privind calitatea de participant la
procedura.  Termenul de executie este de 3 luni iar durata contractului de 24 luni, perioada de garantie de
buna executie acordata lucrarii este de minim 24 luni, începând cu data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.  În cazul în care vor fi doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va
solicita reofertarea pretului în plic închis, urmând sa fie desemnata câstigatoare oferta cu pretul cel mai
scazut.  Raspunsurile la solicitarile autoritatii contractante se supun prevederilor art. 79 alin.(1) teza întâi din
H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.  Conform Art.11 alin. (4) din HG 925/2006
actualizata pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG 34/2006,
ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, prin care confirma ca
îndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire.  În cazul
neprezentarii tuturor documentelor/formularelor solicitate în documentatia de atribuire, oferta va fi declarata
inacceptabila în temeiul Art. 36 alin 1 litera b) din HG 925/2006, nefiind acceptata completarea ulterioara a
ofertei, exceptie facând doar cele mentionate în declaratia data conform art.11 din HG nr.925/2006
actualizata.  Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea
contractului, si de o alta persoana. La data limita de depunere a ofertelor, angajamentul ferm va fi prezentat ,
inclusiv în cazul în care sa depus initial declaratie pe proprie raspundere prin care confirma ca îndeplineste
cerintele de calificare. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând
sustinerea acordata, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a
ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea contractului, si de o alta persoana. În cazul în care
ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata, atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective.  Oferta depusa de un ofertant care nu îndeplineste cerintele minime de calificare sau
care prezinta un pret mai mic de 80% din valoarea estimata a contractului si urmare a verificarilor prevazute
la art. 202 si 203 din ordonanta de urgenta nu fundamenteaza oferta financiara pe categorii de costuri, va fi
considerata inacceptabila.

VI.4)
VI.4.1)

CAI DE ATAC
Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal:
030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40
218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)

Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

COMUNA LETEA VECHE
Adresa postala: str. AL. I CUZA, nr. 220 , Localitatea: Letea Veche , Cod postal: 607270 , Romania ,
Tel. +40 0234213474 , Fax: +40 0234213474
VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
08.05.2016 12:54

Inapoi

Procese verbale / Declaratii

Documentatie, clarificari si decizii

