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Fişa de date
Tip anunţ: Anunt de participare
Tip legislaţie: Legea nr. 98/2016

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE ADRESA ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Cod de identificare fiscală: 7977526
e-mail: primariatreznea@gmail.com
Sediul, localitatea TREZNEA Nr.83, Cod postal 457340 ,judeţul SĂLAJ Tel/Fax :0260.658.044/0733.985.700www.e-licitatie.ro

I.2) ACHIZITIE COMUNA
Contractul implica o achiziţie comuna:
Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:
Nu
I.3) COMUNICARE
Documentele de achizitie publice sunt dispobile pentru acces direct, nerestrictionat , complet
si gratuit (Website) /: www.e-licitatie.ro
Numărul de zile pănă la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 6
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la :
Adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
Adresa mentionata mai sus
I.4) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE
Autoritate regională sau locală
I.5) ACTIVITATE PRINCIPALA
- Servicii generale ale administratiilor publice
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA ÎN NUMELE ALTOR AUTORITĂTI
CONTRACTANTE
Nu
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Servicii de deszapezire
Numarul de referinta atribuit dosarului de Autoritatea Contractanta: 7977526/2019/27
II.1.2) Cod CPV Principal:
CPV: 90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev.2)
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II.1.3) Tip de contract:
Servicii

Prestare

Locul principal de prestare si execuţie: DJ 108A: de la km 29+200 la km 39+640
DJ 108R DE LA KM 0+000 LA KM 12+180
Codul NUTS: RO116 - Sălaj
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop: Servicii de deszapezire Sectoarele de drum DJ 108A: de la km
29+200 la km 39+640 – drum de nivel 1 si DJ 108R DE LA KM 0+000 LA KM 12+180 drum de nivel 1, pe o lungimea totala de 22,62 km, din comuna Treznea.
Valoarea totală a serviciilor supusă achiziției publice este de 144.537,82 lei fără TVA din
care:
DJ 108A: de la km 29+200 la km 39+640 – 66.722,69 lei fără TVA
DJ 108R DE LA KM 0+000 LA KM 12+180 – 77.815,13 lei fără TVA
Durata contractului este de 4 luni de la emiterea Ordinului de începere emis de către UAT
Comuna Treznea.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de
depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
Autoritatea Contractanta va raspunde solicitărilor de clarificări până în a 3-a zi înainte
de data limita de depunere a ofertelor.
Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi
online prin intermediul SEAP, iar “Comunicare rezultat procedura” se va realiza prin
intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 144.537,82 lei fără TVA
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu
II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare:
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS:RO116SALAJ
Locul principal de prestare si execuţie : DJ 108A: de la km 29+200 la km 39+640
DJ 108R DE LA KM 0+000 LA KM 12+180
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si
cerintele)
Servicii de deszapezire Sectoarele de drum DJ 108A: de la km 29+200 la km 39+640 –
drum de nivel 1 si DJ 108R DE LA KM 0+000 LA KM 12+180 - drum de nivel 1, pe o
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lungimea totala de 22,62 km, din comuna Treznea.
Valoarea totală a serviciilor supusă achiziției publice este de 144.537,82 lei fără TVA din
care:
DJ 108A: de la km 29+200 la km 39+640 – 66.722,69 lei fără TVA
DJ 108R DE LA KM 0+000 LA KM 12+180 – 77.815,13 lei fără TVA
Durata contractului este de 4 luni de la emiterea Ordinului de începere emis de către UAT
Comuna Treznea.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de
depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
Autoritatea Contractanta va raspunde solicitărilor de clarificări până în a 3-a zi înainte
de data limita de depunere a ofertelor.
Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi
online prin intermediul SEAP, iar “Comunicare rezultat procedura” se va realiza prin
intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.

II.2.5 Criterii de atribuire
“ Pretul cel mai scazut”
II.2.7. Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de
achizitii
Durata in luni: 4
Contractul se reinnoieste Nu .
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante Nu .
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni Nu .
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog
electronic Nu .
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 de finantare: Fonduri bugetare
II.3 Ajustarea pretului contractului
NU
SECTIUNEA III INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI
TEHNICE
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
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Cerinta nr. 1 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,
subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia
de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 (2) din acelasi act normativ;
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta
corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia
prevazuta la art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,
subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia
de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica.
Persoane cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante:
Nota: Primar – Oros Cristian; Viceprimar – Romitan Camil Vasile; Blândaș Igreț Ioan –
secretar UAT, Cherecheș Bogdan Alexandru – consilier achiziții publice; Țicuș Anamaria –
consilier superior, Bogdan Monica – contabil,
Consilieri locali:Lazăr Mioara, Pușcaș Ionel Dorel, Gudea Marcu, Simoc Ștefan, Cristea
Nicolae, Goia Dumitru, Berar Dinu Mirel, Lazăr Corina.
Cerinta nr. 4 - Autoritatea contractantă va solicita ofertantului (lider, asociat, tert sustinator,
subcontractanții) clasat pe locul I în clasamentul intermediar, documente justificative care
probează îndeplinirea cerinței privind neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea
nr.98/2016, respectiv vor fi solicitate:
 certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitalor,
taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat
etc) la momentul prezentării acestora;
 cazierul judiciar al operatorului economic și 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, așa cum rezultă
din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
 după caz, documente prin care se demonstrează 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 achizițiile publice;
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerinta nr.1 - Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de
înregistrare în condițiile legii din țara de rezidența, să reiasă că operatorul este legal
constituit, că nu se află în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că
are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Pentru
operatorii economici nerezidenți se vor prezenta documente echivalente corespunzatoare
emise in tara de rezidenta (traducere autorizata in limba romana), care confirma posibilitatea
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prestării serviciilor și executarea lucrărilor care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Ofertanții (lider, asociat, tert sustinator, subcontractanți) vor completa DUAE, urmând ca
documentul justificativ, respectiv certificat ONRC, sau pentru ofertanții străini, document
echivalent emis în țara de rezidență, (traducere autorizata in limba romana) să fie prezentat
doar la solicitarea Autorității Contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, conf. art. 193-195
din Legea nr.98/2016 și art. 104 alin. 3 coroborat cu art. 65 din H.G. nr. 395/2016. Pentru
operatorii economici nerezidenți se vor prezenta documente echivalente corespunzatoare
emise in tara de rezidenta (traducere autorizata in limba romana), care confirma posibilitatea
prestării serviciilor și executarea lucrărilor care fac obiectul contractului.
Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/ reale, în momentul prezentarii
acestuia conf. art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim (e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate:
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e)
necesare pentru evaluarea respectării
cerinţelor menţionate
Cerinta 1
Experiența similară
Ofertantul va face dovada că a prestat în ultimii
3 ani în cadrul a maxim 3 contracte servicii
similare, în valoare cumulată de cel puțin
144.000,00 lei fără TVA.
Prin servicii similare se înțeleg servicii de
deszăpezire.
În cazul asocierii cerinta privind experienta
similara va fi demonstrata proportional cu cota
de implicare in executarea viitorului contract
(conform acordului de asociere).
În cazul asocierii conditia se va îndeplini în
conformitate cu prevederile instructiunii nr.
2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea
prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
cu completările ulterioare.
Se va avea în vedere cursul mediu BNR aferent
anului încheierii contractului/contractelor.
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Modalitatea de îndeplinire

Operatorul economic (lider, asociat,
terţ susţinător) va completa cerinţa
corespunzătoare în formularul DUAE din
documentaţia de atribuire, respectiv
numărul și data contractului invocate drept
experiență similară, beneficiarul acestuia,
datele sale de contact, data și numărul
documentului de recepție, precum și
ponderea și/sau activitățile pentru care a
fost responsabil, împreună cu valoarea
acestora, fără TVA ( art. 12, Instrucțiunea
nr. 2/2017, ANAP)
Documentele prin care operatorii
economici pot îndeplini cerinţa privind
experienţa similară sunt următoarele, fără a
se limita la, enumerarea nefiind
cumulativă:
- copii ale unor părţi relevante ale
contractelor pe care le-au îndeplinit;
- certificate de predare-primire;
- recomandări;
- procese-verbale de recepţie;
- certificări de bună execuţie;
- certificate constatatoare;
- orice alte documente relevante care să
dovedească îndeplinirea cerinței solicitate,

emise sau contrasemnate de o autoritate ori
de către clientul privat beneficiar.
Numărul de ani aferenți experienței
similare se calculează prin raportare la
data-limită de depunere a ofertelor stabilită
de autoritatea/entitatea contractantă în
anunțul de participare, care este calculată
prin aplicarea prevederilor legale în
vigoare referitoare la durata minimă ce
trebuie stabilită între data inițierii
procedurii de atribuire și cea a depunerii
ofertelor.
Dacă Autoritatea Contractantă este
nevoită, indiferent de motive, să procedeze
la decalarea termenului-limită stabilit
pentru depunerea candidaturilor/ofertelor,
publicând în acest sens o erată, limita
inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu
perioada de timp aferentă decalării, urmând
a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru
toţi operatorii care au prezentat dovada
finalizării contractului de experienţă
similară în intervalul de timp nou rezultat.
Se va avea în vedere cursul mediu
BNR
aferent
anului
încheierii
contractului/ contractelor.
Autoritatea
Contractantă
va
solicita numai ofertantului clasat pe
primul loc după aplicarea criteriului de
atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau
terțul susținător, după caz ) să prezinte
aceste documente, până la data încheierii
raportului procedurii de atribuire, conform
art. 196 alin(2) din Legea nr. 98/2016
privind Achizițiile Publice.
În cazul asocierii, cerința privind
experiența similară va fi demonstrată
proporțional cu cota de implicare în
executarea viitorului contract (conform
acordului de asociere).
În cazul în care ofertantul își
demonstrează experiența similară invocând
susținerea de către o altă persoană, atunci
acesta are obligația de a dovedi susținerea
prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective.
În cazul în care beneficiază de
susținere din partea unui terț, ofertantul va
prezenta Angajamentul ferm privind
susținerea tehnică acordată de terțul
susținător
Formularul
nr.
9B.
Angajamentul terțului susținător se va
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prezenta odată cu DUAE.Se va completa
Formular 12E.
Documentele
care
probează
îndeplinirea celor
asumate prin
completarea DUAE
urmează a fi
prezentate, la solicitarea Autorității
Contractante, doar de către ofertanții
clasați pe primele 3 locuri în clasamentul
intermediar, întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor.
Operatorul economic (lider, asociat,
terț susținător) va completa cerința
corespunzătoare în formularul DUAE,
Secțiunea General - Documente din
Documentația de Atribuire.
Cerinta 2 Inf. subcontractantii / asociatii.
Ofertantul va completa lista cuprinzând
subcontractanții cu precizarea exactă a părților
din contract care urmează a fi îndeplinite de
aceștia și exprimarea procentuală a acestor
părți.
Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată
câștigătoare are obligația de a prezenta
contractul
încheiat
cu
subcontractanții
nominalizați în ofertă, înaintea semnării
contractului cu specificarea concretă a părților
ce vor fi îndeplinite, în exprimare fizicăvalorică.
Pe parcursul derulării contractului,
contractantul nu are dreptul de a înlocui
subcontractanții nominalizați în ofertă, fără
acceptul Autorității Contractante, iar eventuala
înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la
modificarea Propunerii tehnice sau financiare
inițiale. Operatorul economic are obligația de a
prezenta acordul de asociere.
Autoritatea Contractantă are obligaţia
de a verifica inexistenţa unei situaţii de
excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din
Legea 98/2016 în legătură cu subcontractanţii
propuşi.
În cazul unei asocieri la care participă mai
mulți operatori economici se va semna o
declarație prin care în cazul în care oferta este
declarată câștigătoare, acordul de asociere va fi
legalizat și va fi prezentat Autorității
Contractante înainte de semnarea contractului.
În cazul asocierii, operatorul economic va
prezenta angajament cu toți asociații prin care
7

Modalitatea de indeplinire:
Operatorul economic va completa cerinta
corespunzatoare in formularul DUAE din
documentatia de atribuire.
Operatorul economic va depune, odată cu
DUAE, acordul de subcontractare și/sau a
acordul de asociere, după caz.
Documentele justificative care probează
cele asumate în acordul de asociere/
subcontractare vor fi prezentate doar de
ofertanții clasați pe primele trei locuri, la
solicitarea Autorității Contractante, la
finalizarea evaluării ofertelor

își asumă răspunderea colectivă și solidară
pentru îndeplinirea contractului.
În cazul în care este identificată o situaţie de
excludere, Autoritatea Contractantă solicită
ofertantului/ candidatului o singură dată să
înlocuiască un subcontractant în legătură cu
care a rezultat, în urma verificării, că se află în
această situaţie.
Cerinta 3. Inf.tert / tertii
În cazul în care ofertantul/candidatul îşi
demonstrează situaţia economică şi financiară,
respectiv capacitatea tehnică şi profesională
invocând suportul unui / unor tert/terti, in
conditiile Legii, atunci acesta are obligatia de a
dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, prin care se confirma faptul ca
acesta va pune la dispozitia Ofertantului
resursele invocate.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul
se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii
anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt
consideraţi şi terţi susţinători, caz în care
acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi
timp, şi angajamentul ferm.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si
profesionala nu trebuie sa se afle în situatiile
care determina excluderea din
procedura de atribuire conform prevederilor
art. 164, art. 165, art 167 si art. 60 din Legea
98/2016.
În cazul în care operatorul economic îsi
demonstreaza situatia economica si financiara
si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala
invocând si sustinerea acordata, de catre unul
sau mai multi terti, atunci operatorul economic
are obligatia de a dovedi Autoritatii
Contractante ca a luat toate masurile necesare
pentru a avea acces în orice moment la
resursele necesare, prezentând un angajament
în acest sens din partea tertului/tertilor.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul
are obligatia sa prezinte:
- documente transmise acestuia de catre
tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa
rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/ sustinatori va/vor dovedi ca detin
resursele invocate ca element de sustinere a
acestuia;
- dovada ca va dispune efectiv de resursele
entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru
8

Modalitatea de indeplinire:
În cazul în care ofertantul/candidatul îşi
demonstrează situaţia economică şi
financiară, respectiv capacitatea tehnică şi
profesională
invocând suportul unui / unor tert/terti, in
conditiile Legii, atunci acesta are obligatia
de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
prin
prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care se confirma
faptul ca acesta va pune la dispozitia
Ofertantului
resursele invocate.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi
ofertantul se bazează pentru demonstrarea
îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi
selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători,
caz în care acordul de subcontractare
reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul
ferm.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si
profesionala nu trebuie sa se afle în
situatiile care determina excluderea din
procedura
de
atribuire
conform
prevederilor art. 164, art. 165, art 167 si
art. 60 din Legea 98/2016.
În cazul în care operatorul economic îsi
demonstreaza situatia economica si
financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau
profesionala invocând si sustinerea
acordata, de catre unul sau mai multi terti,
atunci operatorul economic are obligatia de
a dovedi Autoritatii Contractante ca a luat
toate masurile necesare pentru a avea acces
în orice moment la resursele necesare,
prezentând un angajament în acest sens din
partea tertului/tertilor.
Odata cu angajamentul de sustinere,
ofertantul are obligatia sa prezinte:
- documente transmise acestuia de catre
tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care
sa rezulte modul efectiv prin care
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realizarea contractului, în cazul în care
terţul susţinător nu este declarat subcontractant.
Autoritatea
Contractanta
verifica
daca
tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce
priveste îndeplinirea criteriilor referitoare
la capacitatea tehnica si/sau profesionala
îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante
privind capacitatea capacitatea tehnica si/sau
profesionala nu se încadreaza în motivele de
excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din
Legea 98/2016.
Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc
criteriile relevante privind capacitatea tehnica
si/sau profesionala sau se încadreaza în
unul dintre motivele de excludere prevazute la
art. 164, 165 si 167, din Legea 98/2016,
Autoritatea Contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca
tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest
aspect sa aduca atingere principiului
tratamentului egal.

tertul/tertii
sustinator/ sustinatori va/vor dovedi ca
detin resursele invocate ca element de
sustinere a acestuia;
- dovada ca va dispune efectiv de resursele
entităţilor ce acordă susţinerea, necesare
pentru realizarea contractului, în cazul în
care
terţul susţinător nu este declarat
subcontractant.
Autoritatea Contractanta verifica daca
tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea
ce
priveste
îndeplinirea
criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si/sau
profesionala
îndeplineste/îndeplinesc
criteriile relevante privind capacitatea
capacitatea tehnica si/ sau
profesionala nu se încadreaza în motivele
de excludere prevazute la art. 164, 165 si
167 din Legea 98/2016.
Daca
tertul/tertii
nu
îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante
privind
capacitatea
tehnica
si/sau
profesionala sau se încadreaza în unul
dintre motivele de excludere prevazute la
art. 164, 165 si 167, din Legea 98/2016,
Autoritatea Contractanta solicita, o singura
data, ca operatorul economic sa înlocuiasca
tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca
acest aspect sa aduca atingere principiului
tratamentului egal.
Operatorul economic va depune, odată cu
DUAE, angajamentul ferm al terțului
susținător din care rezultă modul efectiv în
care se va materializa susținerea acestuia.
Tertul sustinator va completa DUAE si va
include toate informatiile mentionate la art.
193 alin (1) lit a) din Legea 98 / 2016,
precum si informatiile de la art 193 alin (1)
lit b) aferente aceleiasi Legi, care prezinta
relevanta pentru sustinerea acordata in
cadrul procedurii de atribuire.
Documentele justificative care probeaza
care probeaza cele asumate in angajament
vor fi solicitate doar ofertantului la
solicitarea Autoritatii contractante, la
finalizarea evaluarii ofertelor.
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III.1.3.b) Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţie a mediului
NU
III.1.5.) Informatii privind contractile rezervate:
Nu
III .1.6.) Depozite valorice si garantii solicitate:
III .1.6.a) Garantia de participare:
Da
1440,00 lei,
Garantia de participare este in valoare de 1440 lei fara TVA.
Garantia se va constitui in conf cu prev art. 36 din HG 395/2016. Garanţia de
participare se constituie prin virament bancar in contul RO32TREZ5615006XXX007186
deschis la Trez. Zalau cu confirmarea acestuia si cu mentionarea obiectului contractului sau
printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat
sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii si va fi valabil 4 luni (cel putin egala cu
valabilitatea ofertei) de la termen limita de primire a ofertelor. Instrumentul de garantare
trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.
La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in
SEAP, scanata pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de
valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei va fi prelungita in mod
corespunzator. În caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.
Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 38 din HG nr. 395/2016. Perioada
de valabilitate a garantiei de participare care va fi cel putin egala cu perioada minima de
valabilitate a ofertei – 4 luni. Se vor respecta prevederile art. 132 alin.(3) din HG 395/2016.
(Formular 11)
III.1.6.b) Garanţie de bună execuţie
DA.
Cuantum: 10% din pretul contr. fara TVA. Constituire:
Conform prevederilor art. 40 din HG art. 395/2016, garantia de buna executie se
constuie prin virament bancar sau Instrument de garantare emis de o instituţie de
credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii –
se va prezenta în original în maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contr.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza decl. acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate.
Autoritatea Contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform
prevederilor art.42 din HG nr.395/2016.
III.1.8) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se
atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/ 2016 .
III.1.9) Legislaţia aplicabilă
 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
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 H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice
 Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de
lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea
Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016
 www.anap.gov.ro
III.2) CONDITII REFRRITOARE LA CONTRACT
III.2.1) Prestarea serviciilor în cauza este rezervată unei anumite profesii
Nu
III.2.2) Executarea contreactului este supusa altor conditii special:
Nu
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Nu
SECŢIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăsurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire
ONLINE
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Procedură simplificată
Într-o singură etapă
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitie
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice
IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica Nu
IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu
IV.2 Informatii administrative
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Altele Orice document redactat în altă limbă decât româna va fi însoţit de traducerea
autorizată
Moneda in care se transmite oferta financiara: RON
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
11

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea
verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in cadrul
Caietului de sarcini. Propunerea Tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect
cerintele din caietul de sarcini si ca solutia sa tehnica prezentata indeplineste intru totul aceste
specificatii. De asemenea oferta trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de
atribuire ofertantul dispune de resurse suficiente precum si experienta necesara.
In scopul sustinerii celor prezentate in propunerea tehnica se vor prezenta documente
relevante:
1. O descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor;
2. Declaratie pe propria raspundere care sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut
cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca in domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca si ca acestea vor fi respectate pe parcursul indeplinirii
contractului. Institutiile competente de la care op. Ec. pot obtine informatiile detaliate privind
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt Ministerul
Mediului si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice. (Formular 12 J).
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul
mediului, social si al relatiilor de munca.
3. Lista cu utilajele necesare pentru efectuarea lucrarilor de dezapezire.
Se va prezenta propunerea tehnica in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare.
Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totala a Propunerii Financiare, in conformitate cu
prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016.
Propunerea financiara se va face în lei, evidentiindu-se distinct taxa pe valoarea
adaugata (TVA).
Ofertantul va elabora propunerea financiară in conformitate cu specificatiile din caietul de
sarcini respectiv, material antiderapant ce se va administra astfel încât să furnizeze toate
informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife .
In propunerea financiara se va prezenta, oferta totală care se va compune din :
a) -valoarea in lei fara TVA/to pentru material antiderapant pus in gramezi
- necesar material antiderapant 30 to.
b ) -valoarea pentru actionare pentru combaterea lunecusului si inzapezirii lei fara
TVA /zi si total pentru 120 zile actionare,
c) -valoarea pentru astepatare in baza lei fara TVA /zi nu va fi mai mare de 60%
din valoarea de actionare
d) - valoarea lei fara TVA pentru 1 set semnalizare specifica iernii.
- necesar 2 seturi
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Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de ofertă (Formular 10B) care reprezintă
elementul principal al propunerii. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere
al conţinutului pe toata perioada de valabilitate. Oferta va rămâne fermă pe perioada de
derulare a contractului.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Adresa la care se depune oferta: S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro); Data limită pentru
depunerea ofertelor: conform indicaţiilor din anuntul de participare simplificat. Atentie:
ora limită va fi introdusă automat de sistem. Operatorul economic trebuie sa ia toate
măsurile astfel încat documentele de calificare, propunerea tehnică şi financiară să fie
transmise în S.E.A.P., numai în format electronic şi cu semnatură electronică EXTINSA
conform art. 60 alin. (4) din H.G. 395/2016 şi numai până la data limită de depunere a
ofertelor, asa cum este aceasta evidentiaţă în cadrul invitaţiei de participare.
Riscurile transmiterii ofertei, respectiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului
economic.
Nota: Necompletarea câmpului corespunzător propunerii financiare din SEAP conduce la
imposibilitatea de a fi luată în considerare în etapa de evaluare. În conformitate cu
prevederile art.64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, documentelor care se transmit prin
mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura
electronică (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica).
Semnatura electronică trebuie sa apartină administratorului (conform certificatului
constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului) sau unei personae imputernicite de
catre acesta.
Se face precizarea ca toate documentele mentionate mai sus se vor semna si stampila de
catre operatorul economic, se vor scana şi importa într-un format care permite semnarea
documentului respectiv cu semnatura electronică a operatorului economic şi se vor
încărca în SEAP la secţiunea corespunzătoare pentru fiecare tip de document.
Documentele eliberate de alte instituţii se vor prezenta scanate şi semnate electronic de
catre ofertant, pe proprie raspundere.
OFERTA IN FORMAT ELECTRONIC (SEAP) VA CUPRINDE:
 Formularul 15 – Declaraţia ofertantului cf. art. 63, alin. 2 din Legea. 98/2016;
 Opisul conţinând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului paginii
unde se regăseşte fiecare document
 garantia de participare
 lista documentelor din oferta care sunt confidentiale.
 DUAE;
 angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se
va materializa susținerea acestuia si/sau acordul de subcontractare și/sau a
acordului de asociere, după caz. acordul de asociere - in situatia unei oferte
comune
 Propunerea tehnică;
 Propunerea financiară completată în câmpul corespunzător., inclusiv criptatarea
pretului ofertat.
 Decl. acceptare a condiţiilor contractuale
 Împuternicire legala - semnata de catre administrator/reprezentantul legal, sau un alt
document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât
administratorul/ reprezentantul legal al firmei (original/ traducere autorizata si
legalizata). Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul
în procedura pentru atribuirea contractului.
Avand in vedere prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta
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accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor DUAE (Document
Unic de Achizitie European), constând într-o declaratie pe propria raspundere actualizata,
ca dovada preliminara în locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de
catre terti care confirma ca operatorul economic în cauza îndeplineste urmatoarele
conditii:
a) nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167;
b) îndeplineste criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala astfel cum au
fost solicitate;
În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare
la situatia privind capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE
include si informatiile cu privire la tertul sustinator.
În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti
din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. DUAE
este o declaratie pe propria raspundere care va fi completata on-line de catre autoritatea
contractanta la adresa de internet dedicata - https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Dupa completarea de catre autoritatea contractanta aceasta
declaratie se exporta si se transforma intr-un fisier tip baza de date cu extensiaxml. care
va fi semnat cu semnatura electronica, incarcat in S.E.A.P si pus la dispozitia eventualilor
ofertanti impreuna cu documentatia de atribuire. Autoritatea Contractanta poate solicita
candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca
dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii
procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar.
Înainte de atribuirea contractului, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului clasat
pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative
actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie,
în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al
terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea
acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de
clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile
DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător,
acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de
atribuire.”
Nota: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite
documente prezentate, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita detalii,
precizari sau confirmari suplimentare, atat de la ofertantul in cauza, cat si de la
autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.
Nota: Pentru a se evita apariţia de erori pe parcursul analizarii si verificarii
documentelor prezentate de ofertanti, se solicita numerotarea ofertei respectiv, a tuturor
paginilor astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil.
SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
VI.1) Aceasta achizitie este periodica
Nu
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
14

15
VI.3) Informatii suplimentare
Restituire garant.participare:
a) constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, in cel mult 3
zile lucratoare de la data constituirii garantiei de bună execuție.
b) constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, dupa semnarea
contract.achizitie publica, dar nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la data semnarii
contract.achizitie publica . Oferta are caracter obligatoriu, din punct devedere al continutului
pe toata perioada de valabilitate. Ofertantul va prezenta Decl. acceptare a condiţiilor
contractuale, eventualele obiecţiuni cu privire la clauzele contractuale negociabile se vor
formula în scris, cu redarea integrala a textului/textelor afectat/afectate la care se refera
obiectiunile în forma propusa de ofertant, si vor fi anexate; daca obiectiunile formulate se vor
considera dezavantajoase pentru Autoritatea Contractantă, oferta va fi considerată
neconformă. În DA orice norme, mărci, standarde şi certificate vor fi însotite de menţiunea
“sau echivalent”. Dacă în urma aplicării crit. atribuire „ pretul cel mai scazut” se constată că
două sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin punctaje egale/ punctaje si preturi
egale clasate pe primul loc AC va solicita clarificări prin intermediul Seap în vederea
încărcării electronice de către ofertanţi de documente care conţin noi preţuri.
Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi
indică în cuprinsul acesteia, motivate, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din
propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuală. Eventualele solicitări de clarificări se vor depune în SEAP .
VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresa postală: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, Localitatea: Bucureşti, Cod
poştal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40
213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute conform Legii nr 101/2016
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
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