
Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga,
județul Dâmbovița

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
PRIMARIA COMUNEI SOTANGA 
Cod de identificare fiscala: 4344570; Adresa: Strada: Constantin Brancoveanu, nr. 373; Localitatea: sotanga; Cod NUTS: RO313 Dambovita;
Cod  postal:  137430;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Cristina  Zoie;  Telefon:  +40  245229207;  Fax:  +40  245229013;  E-mail:
sotanga@cjd.ro; Adresa internet: (URL) www.sotanga.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
Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga, județul Dâmbovița
Numar referinta: 4344570_2019_PAAPD1102723

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Executarea

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul achizitiei  consta in realizarea lucrarilor de ”Reabilitare și  modernizare străzi  în comuna Șotânga, județul
Dâmbovița”, cod CPV-  45233120-6  Lucrari de constructii de drumuri  (Rev.2).
  Investiția prevede refacerea strazilor: Constantin Brâncoveanu (Lupu) - lungime=112 m; Preot Abramescu – lungime = 585 m;
Malului (1) – lungime = 660 m; Malului (2) – lungime = 303 m; Vălcelei II – lungime = 389 m.se va realiza un drum cu o banda de
circulatie de 2,75 m – 4,00 m carosbil și acostamente de 0,2m-0,5m pe ambele parti, șanturi sapate/betonate după caz, cca 1,00 m in
proiectie orizontala.            Lucrarile se vor executa conform descrierilor din caietul de sarcini și documentatia aferenta. Cantitatile
vor fi conform proiectului tehnic, iar valoarea estimata a lucrarilor de executie este de 2.350.043,23  lei,  fara TVA.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2350043,23; 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: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare: 
COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚACOMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul achizitiei consta in realizarea lucrarilor de ”Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga, județul Dâmbovița”, cod
CPV-  45233120-6  Lucrari de constructii de drumuri  (Rev.2).
Investiția prevede refacerea strazilor: Constantin Brâncoveanu (Lupu) - lungime=112 m; Preot Abramescu – lungime = 585 m;
Malului (1) – lungime = 660 m; Malului (2) – lungime = 303 m; Vălcelei II – lungime = 389 m.se va realiza un drum cu o banda de
circulatie de 2,75 m – 4,00 m carosbil și acostamente de 0,2m-0,5m pe ambele parti, șanturi sapate/betonate după caz, cca 1,00 m in
proiectie orizontala.   Lucrarile se vor executa conform descrierilor din caietul de sarcini și documentatia aferenta. Cantitatile vor fi
conform proiectului tehnic, iar valoarea estimata a lucrarilor de executie este de 2.350.043,23  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: 
Cerinta 1: Ofertantul-operatorul economic, membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului
economic si persoanele cu putere de reprezentare, de decizie sau de control din cadrul operatorului economic nu trebuie sa fi fost
condamnat printr-o hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia din infractiunile prevazute la art.164 din
Legea 98/2016. Aceleasi cerinte se aplica si pentru subcontractantii declarati/tertii sustinatori.
Dovedire :
Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator cu informatiile aferente situatiei lor –litera A;La
solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor:
A. Caziere judiciare pentru operatorul economic si membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
operatorului economic si persoanele cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asa cum rezulta din certificatul constatator
emis de ONRC/ actul constitutiv.
B.Persoane juridice/fizice straine pot prezenta documente echivalente sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art.164, 165 si 167 din Legea
98/2016. Vor prezenta aceste informatii:Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.
Cerinta 2: Ofertantul nu trebuie sa aiba datorii restante la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora conform
prevederilor art.165 din Legea 98/2016 (prezentarea certificatelor va fi facuta doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor).
Dovedire:
Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator cu informatiile aferente situatiei lor – la litera B;
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor:
A.Declaratie inregistrata la ANAF cu privire la sediile secundare, in raport cu care exista obligatii de plata si pentru care trebuie
prezentate certificate constatatoare emise de autoritatile locale, fie declaratie pe proprie raspundere cu privire la sediile secundare
pentru care exista obligatii de plata a impozitelor si taxelor;
B.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia
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societatea are sediul social privind plata la bugetul general consolidat-formulare tip emise de organismele competente, din care sa
reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestora (in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest
formular);
C.Certificate de atestare a platii impozitelor si taxelor locale eliberate de autoritatea publica locala/ autoritatile publice locale in
circumscriptia careia/ carora are sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de
plata si/sau alte active impozabile din care sa reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestora.
D.Persoane juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care
acestia sunt rezidenti, din care sa reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestora catre bugetul de stat si bugetul
local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia
pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii
profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
E.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; alte documente edificatoare, dupa caz.
Vor prezenta aceste informatii:Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.
Cerinta 3: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Dovedire:
Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator cu informatiile aferente situatiei lor – la litera C ;
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor:
A.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; alte documente edificatoare, dupa caz.
B.Persoane juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art.164, 165 si 167 din Legea
98/2016.
Vor prezenta aceste informatii:Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii
 
Atenționări speciale:
1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Nedepunerea odată cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va
materializa susținerea acestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, atrage respingerea
acesteia ca inacceptabilă.
In cazul unei asocieri, aceste cerinte trebuie sa fie indeplinite de catre toti asociatii.
Cerinta 4: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Dovedire:
Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractant/tert sustinator cu informatiile aferente situatiei lor – la litera C;
Se va prezenta odata cu DUAE Declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice- Formularul 1, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
1. persoanele care aprobă/semnează documente emise în legatură cu sau pentru procedura de atribuire: Primar: ec. Constantin
Stroe  Secretar: jr. Floarea Popescu , Contabil: ec. Camelia Elena Plesa, responsabil achiziții publice jr. Cristina Zoie, inspector
compartiment investiții ing. Cristina-laura Preda.
2. Persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii  contracte, necesar finanţării  contractelor de achiziţie publică - membrii
Consiliului Local Sotanga: Marian Tanase, Negoescu Viorica, Zegheru Ion, Spinu Adriana, Visan Niculae, Bucaloiu Mariana-Mihaela,
Ciocan Gheorghita, Treica Iosif, Tache Maria, Orbeci Sebastian, Dobre Aureliu, Bobeica Loredana- Nicoleta, Teleasa Elena, Negrea
Vasile, Teleasa Dumitru.
Vor prezenta aceste informatii: Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.
Cerinta 1:Operatorii  economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii  din tara de
rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii
precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Dovedire :
Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator la Criterii de selectie, litera A. Capacitatea de a
corespunde cerintelor subpunctul Inscrierea in registrul comertului;
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor:
A.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului. Se poate prezenta
certificatul constatator emis de catre O.N.R.C. in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura
electronica extinsa.
B.Persoane juridice/fizice straine:documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
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C.În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol, respectiv in cazul unei asocieri
fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative actualizate,  care probeaza îndeplinirea celor  asumate prin completarea DUAE,  respectiv  certificat
constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini,  documente echivalente emise în tara de rezidenta,  urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul depunerii  acestuia. Pentru persoane
juridice/fizice straine se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta. Din continutul acestora trebuie sa rezulte ca
obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului. Documentele vor fi prezentate in traducere in limba
romana. In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea
faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti care completeaza
informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi indeplinite prin intermediul altei persoane (tertul
sustinator).
Pentru operatorii economici înregistrați în România, activitatea ce face obiectul contractului trebuie sa fie autorizata conform art. 15
din legea 359/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru operatorii economici straini ce detin autorizari echivalente emise de autoritati abilitate din alt stat, autoritatea contractanta
va accepta autorizatiile echivalente. Operatorul economic va trebui sa indeplineasca demersurile necesare pentru a putea prezenta
la momentul semnarii contractului a autorizatiilor recunoscute de autoritatile romane. In acest sens operatorii economici, care
prezinta autorizatii echivalente, vor prezenta o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 292 din Codul
Penal ca la momentul semnarii contractului de achizitie va prezenta autorizatiile recunoscute de autoritatile romane.

 
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
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Operatorii economici participanti la procedura sa poata realiza din punct de vedere tehnic contractul de lucrari.
Lista principalelor lucrari realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a
beneficiarilor publici sau privati.
Cerinta specifica:
Conditia minima pentru demonstrarea experientei similare se considera:
Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca a dus la bun sfarsit în ultimii 5 ani, raportati la termenul limita de depunere a ofertelor,
lucrari similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, in valoare cumulata de cel putin: 2.000.000  lei fara TVA,
valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maximum 3 contracte.
Lucr trebuie sa fi fost duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de
calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale term limita prevazut in anuntul de participare simplificat publicat initial.
În cazul contr de lucr, lucre duse la bun sfarsit in cadrul perioadei de 5 ani, prin această sintagma intelegandu-se:
a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de PV de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din
domeniul din care face parte obiectul contractului; sau
 b) lucrări recepţionate însoţite de PV la terminarea lucrărilor; sau
c) lucrări recepţionate însoţite de PV de recepţie finală.
Lista lucrarilor va fi insotita de certific de buna exec pentru cele mai importante lucr si care vor contine valori, perioada si locul exec
lucr, modul de indeplinire a obligat, beneficiari, indiferent daca acestia sunt AC sau clienti privati.
Se vor lua in considerare lucrări similare cu obiectul achizitiei, din care sa reiasa ca acestea au fost duse la bun sfârsit. Nu se iau in
considerare contr  aflate in derulare si  nereceptionate deloc la  data limita de depunere a ofertei,  in  schimb se accepta lucr
receptionate partial la aceasta data, cu cond ca specificul contr prezentat, sa permita elaborarea unui obiect de constructie cu
functionalitate independent si cu mentiunea ca sfarsitul execut lucr pentru o investitie nu presupune expirarea perioadei de garantie
 
Prin lucrări similare cu cele care fac obiectul viitorului contract de achizitie publica se înteleg urmatoarele tipuri de lucrari: construire
/modernizare/reabilitare drumuri.
Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în
parte, pentru anul 2019 se va lua in considerare cursul valutar din data publicarii anuntului de participare simplificat. - La nivelul
DUAE se vor preciza următoarele informații: nr și data contr invocat drept exp sim, obiectul, valoarea fara TVA, beneficiarul si datele
de contact ale acestuia, data și numărul documentului de recepție, ponderea și/sau activit pentru care a fost responsabil, impreuna
cu valoarea acestora fara TVA, cantitatea, tipul lucrarilor executate, locul de executie a lucrarilor, perioada (inclusiv data încheierii
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contractului).Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt certificari de buna
executie ca: certificate/documente, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul privat beneficiar PV de receptie/
documente constatatoare/ recomandări/ etc. certificări de bună execuție, etc. care vor conţine valori real executate, perioada şi locul
de executare, modul de îndeplinire a obligaţiilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi).
Recomandarea trebuie să contină numar de inregistrare, data, contractul la care face referire, numele in clar al persoanelor care
semneaza si  semnaturile.  Documentele prin care se confirma executia de lucrari,  respectiv certificate/documente emise sau
contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate
in conformitate cu obligatiile contractuale, urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.Note: 1) În cazul în care Ofert este o asoc de op ec, cerința minimă
privind exp similară poate fi îndeplinită de toți membrii asocierii, respectiv îndeplinirea cerinței se demonstrează prin luarea în
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, toți membrii asocierii răspund în mod solidar pentru executarea
contractului. - Completare DUAE.2) Prin lucr executate se întelege: construire /modernizare/reabilitare drumuri receptionate partial
care sunt însotite de proces-verbal de receptie pe obiect SAU construire /modernizare/reabilitare drumuri. receptionate însotite de
proces-verbal la terminarea lucrarilor SAU construire /modernizare/reabilitare drumuri receptionate însotite de proces-verbal de
receptie finala.3) Ca si conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand
certificari de buna executie vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc
documentele de forta probanta.4) Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri
de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de
buna executie depuse, care sunt lucrarile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.5) In cazul in care un contract
de achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta-institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire
cerintele de mai sus, este autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul economic care avand calitatea de executant in
contractul de achizitie publica a subcontractat executareaa unei parti din acesta. Astfel, documentele reprezentand cerificari de buna
executie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta-institutie publica, aceasta fiind beneficiarul unei investitii
publice. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de prestatorul initial. Ratiunea acestei mentiuni are la baza
prevederile art. 218 alin 4 din Legea 98/2016.6) Nu se vor prezenta documente pentru alte contracte executate. A se vedea cerința
integral in caietul de sarcini
2.) Proportia de subcontractare
1. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile
solicitate cu privire la subcontractanti.
2.  Autoritatea  contractanta  solicita  ofertantului  sa  precizeze  în  oferta  partea/partile  din  contract  pe  care  urmeaza  sa  le
subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
3. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 150 alin 2 din HG 395/2016 si ale art 219
coroborat cu art. 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru subcontractantii sai implicati în
executarea contractului de achizitie publica.
4. Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale
ofertantului/subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile
de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se
publica doar numele.
5.  Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei  situatii  de excludere prevazute la  art.  164,  165 si  167 în legatura cu
subcontractantii propusi.
Formular 5 – Acord de subcontractare. Se va prezenta acordul de subcontractare odata cu DUAE - In DUAE completat de ofertant se
vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va
prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator
de catre fiecare dintre acestia.
Odată cu DUAE, se va depune scanat in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa și acordul/acordurile de subcontractare
(Formular 5).
Documentele justificative care probeaza cele asumate în acord/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.

 

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
-
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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: 23.12.2019 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: 23.05.2020
Durata in luni: 5

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.12.2019; 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
              Cerinţe obligatorii pentru operatorii economici:
Interactiunea cu ofertantii,  respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:  Pentru vizualizarea
documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate
electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).  Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari
referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Solicitări de clarificare / întrebări /
comunicări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP fiecărui
potențial ofertant solicitant la Sectiunea ”Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări” și tuturor potențialilor ofertanți la Secțiunea ”Lista
clarificări,  notificări  și  decizii”  din cadrul anuntului de participare simplificat.  Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari  privind
documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor
art. 5 alin. (1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere prevederile art. 160 din Legea nr.98/2016, respectiv cu
respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunţul de participare. Autoritatea contractantă va răspunde în mod
clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare privind documentatia de atribuire în termenul limită prevazut
în anunțul de participare, stabilit conform prevederilor art. 161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor:
comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare și comunicările in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile
in SEAP (Sectiunea “Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si
eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitări de clarificare / întrebări /
comunicări”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Comisia de evaluare va analiza DUAE in
corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al
elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. In urma finalizarii fiecareia dintre
fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce in SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide sesiunea
pentru prezentarea documentelor justificative actualizate aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: (1)
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc preturi egale și nu pot fi departajate conform criteriului de atribuire, autoritatea contractanta
va solicita depunerea in SEAP a unor noi oferte de preț (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice), oferta cu cel mai
mic preț după reofertare fiind cea clasată pe primul loc. Comunicările se vor efectua conform prevederilor art. 215, alin (1) Legea nr.
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98/2016. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de
comunicare sau, doar ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.

 
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: 137430; 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
Primăria comunei Șotânga 
Adresa: str. Constantin Brâncoveanu, nr. 373, comuna Șotânga, județul Dâmbovița; Localitatea: Sotanga; Cod postal: 137430; Tara:
Romania; Telefon: +40 245229207; Fax: +40 245229013; E-mail: sotanga@cjd.ro; Adresa internet: (URL) www.sotanga.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2019
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