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Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: JUDETUL HARGHITA
Numar invitatie / anunt: 394880 / 27.10.2016
Denumire contract: Protejarea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investitii
”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Soimosu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 –
15+484” (proiectare si executie)
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
JUDETUL HARGHITA
Cod fiscal: 4245763, Adresa: Piata Libertatii Nr. 5, Miercurea-Ciuc, Telefon: +40 266207720, Fax:
+40 266207725 , Email: achizitiipublice@judetulharghita.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumire contract:
Protejarea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investitii ”Modernizare sistem rutier
pe DJ 134A, DN 13C - Soimosu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484” (proiectare si executie)

II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Protejarea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investitii ”Modernizare sistem rutier
pe DJ 134A, DN 13C - Soimosu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484” (proiectare si executie)
II.1.6) CPV: 45231220-3 - Lucrari de constructii de gazoducte (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 80,833.32 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Pentru a proteja autoritatea contractanta cu privire la eventualele riscuri
cauzate de comportamentul ofertantului, ca si conditie a participarii acestuia la procedura de
achizitie publica, se va solicita depunerea unei garantii de participare, constituita în conditiile
prevazute de art. 36 alin. (1) din HG 395/2016. Cuantumul garantiei de participare: 1.600 lei GP se
constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, sau
prin virament bancar in contul: RO44 TREZ 3515 006X XX00 0202 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc
cod fiscal 4245763. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata în original cel
mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate cel putin egala cu
perioada de valabilitate a ofertei (90 zile). În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei,
perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator. În cazul În
care garantia de participare este depusa în alta moneda decât în lei, echivalenta lei/alta valuta va fi
efectuata la cursul publicat de BNR cu 5 zile lucratoare înainte de data limita de depunere a ofertelor.
Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de
traducerea autorizata în limba romana.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA
a contractului si se constituie conform art. 40 din HG 395/2016, în termen de max. 5 zile lucratoare

de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie emisa în alta limba
decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Ofertantii/ tertii sustinatori/ subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile
prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Modalitate de demonstrare a îndeplinirii cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate
prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre
ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente justificative pot fi: - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de
administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul
economic din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii. - Certificat
privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii restante la
momentul prezentarii. - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au
putere de reprezentare, decizie sau de control în cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/ actul constitutiv. - dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul
ca operatorul economic poate beneficia si de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art.167 (2), art.
171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Autoritatea contractanta accepta ca fiind
suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se încadreaza în una dintre
situatiile prevazute la art.164, 165 si 167, orice document considerat edificator din acest punct de
vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere
judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati componente din tara respectiva. În
cazul în care în tara de origine sau tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de
natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la
art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie
raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria
raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care competente în acest sens. Exceptii: Nu se exclude
ofertantul la care cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la Bugetul general consolidat,
restante se încadreaza în limitele de: ? 4000 lei > 4000 lei si ?5% din totalul datoriilor la cea mai
recenta data scadenta. 2. Încadrarea operatorilor economici la prevederile art. 60 alin (1) lit. d) si e)
din Legea nr. 98/2016. Acestea reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese în
sensul art. 59 din aceeasi lege. Conform art. 62 alin (3) din Legea nr. 98/2016, în cazul în care
autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, dispune eliminarea ofertantului
aflat în relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante. Conform art.63
din Legea nr. 98/2016 persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt
urmatoarele: 1. Borboly Csaba – presedinte 2. Barti Tihamér - vicepresedinte 3. Biró Barna Botond –

vicepresedinte 4. Szabó Barna – manager public 5. Egyed Árpád – secretarul judetului 6. Albert
Mátyás – consilier judetean 7. Becica Mihai – consilier judetean 8. Becze István – consilier judetean 9.
Bende Sándor – consilier judetean 10. Berde László – consilier judetean 11. Brezovsky Gheorghe
Adam – consilier judetean 12. Ciobanu Adrian-George – consilier judetean 13. Csillag Petru – consilier
judetean 14. Dajka Tünde – consilier judetean 15. Derzsi Zoltán – consilier judetean 16. FerenczSalamon Alpár-László – consilier judetean 17. Incze Csongor – consilier judetean 18. Kassay LajosPéter - consilier judetean 19. Kolcsár András - consilier judetean 20. Kolozsvári Tibor - consilier
judetean 21. Kolumbán Dávid - consilier judetean 22. Lörincz Csilla - consilier judetean 23. Mezei
János - consilier judetean 24. Nagy Pál- consilier judetean 25. Petrut Danut Emanuel - consilier
judetean 26. Portik Erzsébet-Edit - consilier judetean 27. Proca Ion - consilier judetean 28. Rátz István
- consilier judetean 29. Rugina Dan-Ciprian - consilier judetean 30. Salamon Zoltán - consilier
judetean 31. Sándor György - consilier judetean 32. Sebestyén Csaba-István - consilier judetean 33.
Szentes Antal - consilier judetean 34. Zakariás Zoltán - consilier judetean COMPARTIMENTUL
ACHIZITII PUBLICE 1. Bálint András - director general adjunct 2. Csató Erzsébet - consilier 3. Gergely
Mária - consilier 4. Gergely Olga – consilier 5. Lakatos Zsolt - consilier 6. Mihály Emeric – consilier 7.
György Emilia - consilier 8. Császár Judith - consilier 9. Vass Erika - consilier DIRECTIA GENERALA
ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 1. Romfeld Mária Magdolna - Director general 2. Zolya Zoltán - Sef
serviciu 3. Vágássy Alpár - Director general adj. 4. Tulbure Irina - Consilier juridic 5. Császár István Consilier juridic 6. Kiss Zoltán - Consilier juridic DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 1. Bicajanu Vasile director general DIRECTIA GENERALA INVESTITII 1. Papai Carol - Director general adj. 2. Péli LeventeDirector general adj 3. Albert Katalin –consilier 4. Csurka Ludovic - consilier 5. Csurka Piroska consilier 6. Barcsay Anna Mária - consilier 7. Jakab Csaba István - consilier 8. Bardocz Áron - consilier
9. Balázs József - Inspector de specialitate 10. Balázs Zoltán - consilier 11. Petho Eniko Zsuzsánna consilier 12. Karácsony Csaba - consilier 13. Kopacz Emoke – consilier 14. Albert Mónika – consilier 1.
Conform art.173 aliniat (1) din Legea 98/2016 operatorii economici care depun oferta trebuie sa
dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a
constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul
contractului. Modalitate de demonstrare a îndeplinirii cerintei: Se va completa DUAE de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza
sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative: - Pentru persoanele
juridice române, Certificat constatator emis de Oficiul National Registrului Comertului de pe lânga
Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN
aferente acestora, nume complet, sediu, persoanele autorizate/administratori. - Pentru persoanele
juridice straine, documente care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica
prin accesarea http://ec.europa.eu/ markt/ecertis/login.do), Certificatul de Rezidenta Fiscala
(evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic în curs. Documentele se
prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere în limba româna,
autorizata. 2. Autorizatie A.N.R.E pentru proiectarea si executia lucrarilor asupra conductelor de
înalta presiune. Se vor respecta STAS 9312-87si normele tehnice pentru proiectarea si executia
conductelor de transport gaze natural aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.R.E nr. 118/2013 cu
modificarile ulterioare aduse prin Ordinul presedintelui A.N.R.E cu nr. 75/2014.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si/sau profesionala în functie de experienta, si
pentru a evita riscul de neîndeplinire a contractului din cauza lipsei capacitatii tehnice si profesionale,
se solicita din partea ofertantului demonstrarea faptului ca dispune de experienta similara în
domeniu. Ofertantul trebuie sa faca dovada executarii in ultimii 5 ani, împliniti la data limita stabilita
pentru depunerea ofertelor, de lucrari similare celor care fac obiectul prezentei proceduri de
achizitie. Pentru îndeplinirea criteriului se pot prezenta contracte distincte de proiectare si executie
sau contracte a carui obiect sa fi fost proiectare si executie asupra conductelor de înalta presiune.
Modalitatea de îndeplinire: Pentru demonstrarea experientei similare ofertantii vor completa DUAE.
Ofertantul clasat pe locul I dupa finalizarea procesului de evaluare, la solicitarea autoritatii
contractante va prezentata documente doveditoare privind experienta similara. Pentru dovedirea
experientei similare, ofertantii vor prezenta contracte in copie cu mentiunea „Conform cu
originalul”/ documente constatatoare/ procese verbale de receptie/ procese verbale continând
valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante
sau clienti privati. În situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se vor prezenta
informatii si/sau documente din care sa reiasa partea de contract pe care a executat-o, precum si
valoarea aferenta acesteia. Documentele redactate în alta limba decât limba româna, vor fi
prezentate însotite de traducerea in limba româna. Pentru valorile exprimate în euro, se vor folosi
pentru conversie ratele medii anuale de schimb LEI/EURO comunicate de Banca Nationala a
României (www.bnr.ro) pentru anul prestarii serviciilor prezentate ca experienta similara.,Informatii
privind subcontractarea: În cazul în care Ofertantul subcontracteaza parti din contract se va lua in
considerare conform art. 172 aliniat (4) din Legea 98/2016 Capacitatea tehnica si profesionala a
subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contract. În acest caz se solicita
ofertantului documente referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului
propus în raport cu partea din contract pe care o realizeaza. Se completeaza DUAE de
subcontractant. AC respinge subcontractantul propus, daca nu este satisfacuta de capacitatea
acestuia si solicita candidatului/ ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt
subcontractant (art. 174 din Legea nr. 98/2016).,Informatii privind asocierea: În cazul ofertelor în
asociere se solicita demonstrarea îndeplinirii criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala
proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract conform art. 31 alin. (3) din HG
395/2016. Se completeaza DUAE de catre asocia?i, urmând ca documentele justificative, respectiv
acordul de asociere ?i documentele indicate în cadrul Acordului de asociere din care sa rezulte modul
efectiv prin care asociatul asigura îndeplinirea obliga?iilor asumate, se vor solicita ofertantului clasat
pe locul I dupa finalizarea procesului de evaluare. Acesta va fi prezentat intr-un singur exemplar ?i va
fi semnat ?i ?tampilat, în cazul unei asocieri de reprezentantul legal al fiecarui ofertant asociat.
Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 15.11.2016 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 27.10.2016 14:05

