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Anunt de participare simplificat SCN1004976 / 20.06.2018

 
 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
JUDETUL SALAJ 
Cod de identificare fiscala: 4494764; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 12, Sector: -, Judet: Salaj; Localitatea: Zalau; Cod NUTS: RO116
Salaj; Cod postal: 450058; Tara: Romania; Persoana de contact: Maria Vultur; Telefon: +40 0260614120; Fax: +40 0260661097; E-mail:
licitatiesj@cjsj.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cjsj.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 

Sectiunea II: Obiect
 

II.1) Obiectul achizitiei
 

II.1.1 Titlu:
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului ,,Reabilitare și modernizare drum județean DJ
108D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”

Numar de referinta: 71/2018
 

II.1.2 Cod CPV Principal:
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului
Servicii

 
II.1.4) Descriere succinta:
Contractul are ca scop prestarea de Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului ,,Reabilitare
și modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”.
Contractul începe la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor și numai după constituirea garanției de bună execuție, conform
legislației în vigoare.
 
    DURATA CONTRACTULUI: 41 de luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor cu posibilitatea de prelungire automată,
fără a  fi  necesar  un acord de voință expres al  Părților  în  acest  sens și  fără  costuri  suplimentare,  în  situația  depășirii,  din motive
independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în Contractul de lucrări sau a altor
termene din cuprinsul Contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a Serviciilor de către Inginer.
Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de prelungire a contractului de servicii în funcție de derularea contractului de lucrări.
Pentru serviciile prestate în perioada de garanție a lucrării, inginerul nu va percepe Autorității Contractante niciun fel de costuri, conform
prevederilor legale în vigoare.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10
          Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari transmise de operatorii economici in a 5-a zi dinainte de termenul
stabilit pentru depunerea 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.

 

Sectiunea VI:  Informatii suplimentare
 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2018

 
VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare simplificat SCN1004976

 

SECTIUNEA VII: Modificari
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VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
 

VII.1.1) Motivul modificarii
Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

 
VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original

 
Numarul sectiunii In loc de A se citi

Numarul sectiunii: II.1.4) Descriere succinta
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:
II.1.4) Descriere succinta:

Contractul are ca scop prestarea de Servicii
de supraveghere a execuției lucrărilor
(dirigentare de șantier) în cadrul proiectului
,,Reabilitare și modernizare drum județean
DJ 108D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ
196), km 0+000 - 22+693”. Contractul
începe la data menționată în Ordinul de
începere a serviciilor și numai după
constituirea garanției de bună execuție,
conform legislației în vigoare. DURATA
CONTRACTULUI: 41 de luni de la data
menționată în Ordinul de începere a
serviciilor cu posibilitatea de prelungire
automată, fără a fi necesar un acord de
voință expres al Părților în acest sens și fără
costuri suplimentare, în situația depășirii, din
motive independente de culpa Autorității
Contractante, a termenelor de realizare a
lucrărilor prevăzute în Contractul de lucrări
sau a altor termene din cuprinsul
Contractului de lucrări, depășire care face
necesară prestarea în continuare a Serviciilor
de către Inginer. Autoritatea Contractantă își
rezervă dreptul de prelungire a contractului
de servicii în funcție de derularea
contractului de lucrări. Pentru serviciile
prestate în perioada de garanție a lucrării,
inginerul nu va percepe Autorității
Contractante niciun fel de costuri, conform
prevederilor legale în vigoare. Numar zile
pana la care se pot solicita clarificari inainte
de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 10 Autoritatea
Contractanta va raspunde solicitarilor de
clarificari transmise de operatorii economici
in a 5-a zi dinainte de termenul stabilit
pentru depunerea 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.

Contractul are ca scop prestarea de Servicii
de supraveghere a execuției lucrărilor
(dirigentare de șantier) în cadrul proiectului
,,Reabilitare și modernizare drum județean
DJ 108D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ
196), km 0+000 - 22+693”. Contractul
începe la data menționată în Ordinul de
începere a serviciilor și numai după
constituirea garanției de bună execuție,
conform legislației în vigoare. DURATA
CONTRACTULUI: 41 de luni de la data
menționată în Ordinul de începere a
serviciilor cu posibilitatea de prelungire
automată, fără a fi necesar un acord de
voință expres al Părților în acest sens și fără
costuri suplimentare, în situația depășirii, din
motive independente de culpa Autorității
Contractante, a termenelor de realizare a
lucrărilor prevăzute în Contractul de lucrări
sau a altor termene din cuprinsul
Contractului de lucrări, depășire care face
necesară prestarea în continuare a Serviciilor
de către Inginer. Autoritatea Contractantă își
rezervă dreptul de prelungire a contractului
de servicii în funcție de derularea
contractului de lucrări. Pentru serviciile
prestate în perioada de garanție a lucrării,
inginerul nu va percepe Autorității
Contractante niciun fel de costuri, conform
prevederilor legale în vigoare. Numar zile
pana la care se pot solicita clarificari inainte
de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 6 Autoritatea
Contractanta va raspunde solicitarilor de
clarificari transmise de operatorii economici
in a 3-a zi dinainte de termenul stabilit
pentru depunerea 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.
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Numarul sectiunii: III.1.3) Capacitatea tehnica
si profesionala
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala

3.) Cerinta 3 Inf.tert / tertii În cazul în care
ofertantul îsi demonstreaza situatia tehnica
si profesionala invocând si sustinerea
acordata de catre o alta persoana, atunci
aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea
de care beneficiaza, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective,
prin care aceasta confirma faptul ca va pune
la dispozitia Ofertantului resursele tehnice si
profesionale invocate. 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/candidatul 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
asigura îndeplinirea propriului angajament
de sustinere, documente care se vor
constitui anexe la respectivul angajament.
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. - În cazul în
care ofertantul îsi demonstreaza situatia
tehnica si profesionala (experienta similara)
invocând si sustinerea acordata de catre o
alta persoana, atunci aceasta are obligatia de
a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care aceasta
confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantului resursele tehnice si profesionale
invocate. 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/candidatul 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 asigura
îndeplinirea propriului angajament de
sustinere, documente care se vor constitui
anexe la respectivul angajament. Autoritatea
contractanta verifica daca tertul/tertii care
asigura sustinerea în ceea ce priveste

Cerinta 3 Inf.tert / tertii
În cazul în care ofertantul îşi demonstrează
capacitatea tehnică şi profesională invocând
suportul unui / unor tert/terti, in conditiile
Legii, atunci aceasta 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 asigură susținerea tehnică și
profesională nu trebuie să se afle în situațiile
care determină excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 164, art.
165, art 167 și art. 60 din Legea 98/2016.

Odată cu angajamentul de susținere,
ofertantul are obligația să prezinte:
- documente transmise acestuia de către
terțul/terții susținător/susținători, din care să
rezulte modul efectiv prin care terțul/terții
susținător/susținători va/vor dovedi că dețin
resursele invocate ca element de susținere a
acestuia;
- dovada că ofertantul va dispune efectiv de
resursele entităților ce acordă susținerea,
necesare pentru realizarea contractului, în
cazul în care terțul susținător nu este
declarat subcontractant.

Autoritatea Contractantă verifică dacă
terțul/terții care asigură susținerea în ceea ce
privește îndeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnică și/sau profesională
îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante
privind capacitatea tehnică și/sau
profesională nu se încadrează în motivele de
excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167
din Legea 98/2016.
Dacă terțul/terții nu îndeplinește/îndeplinesc
criteriile relevante privind capacitatea
tehnică și/sau profesională sau se încadrează
în unul dintre motivele de excludere
prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea
98/2016, Autoritatea Contractantă solicită, o
singură dată, ca operatorul economic să
înlocuiască terțul/terții susținător/susținători
fără ca acest aspect să aducă atingere
principiului tratamentului egal.
               Modalitatea de indeplinire:
În cazul în care ofertantul îşi demonstrează
capacitatea tehnică şi profesională invocând
suportul unui / unor tert/terti, in conditiile
Legii, atunci aceasta 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. Formularul
9B
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 asigură susținerea tehnică și
profesională nu trebuie să se afle în situațiile
care determină excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 164, art.
165, art 167 și art. 60 din Legea 98/2016.

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 ofertantul va dispune efectiv de
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VII.2) Alte informatii suplimentare:
Ca urmare a intrarii in vigoare a Hotarrarii nr. 419/2018

 

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 completa cerința
corespunzătoare în formularul DUAE din
documentația de atribuire. Operatorul
economic va depune, odată cu DUAE,
angajamentul ferm al terțului susținător din
care rezultă modul efectiv în care se va
materializa susținerea acestuia precum și
documente transmise acestuia de către
terțul/terții susținător/susținători, din care să
rezulte modul efectiv prin care terțul/terții
susținător/susținători va/vor asigura
îndeplinirea propriului angajament de
susținere, documente care se vor constitui
anexe la respectivul angajament. De
asemenea, fiecrae terț susținător va
completa un formular DUAE separat care să
cuprindă toate informațiile menționate la art.
193 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza cele
asumate in angajament vor fi solicitate doar
ofertantului clasat pe primul loc, la
solicitarea Autoritatii Contractante, la
finalizarea ofertelor.

resursele entităţilor ce acordă susţinerea,
necesare pentru realizarea contractului, în
cazul în care terţul susţinător nu este
declarat subcontractant.

Autoritatea Contractantă verifică dacă
terțul/terții care asigură susținerea în ceea ce
privește îndeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnică și/sau profesională
îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante
privind capacitatea tehnică și/sau
profesională nu se încadrează în motivele de
excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167
din Legea 98/2016.

Dacă terțul/terții nu îndeplinește/îndeplinesc
criteriile relevante privind capacitatea
tehnică și/sau profesională sau se încadrează
în unul dintre motivele de excludere
prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea
98/2016, Autoritatea Contractantă solicită, o
singură dată, ca operatorul economic să
înlocuiască terțul/terții susținător/susținători
fără ca acest aspect să aducă atingere
principiului tratamentului egal.

Operatorul economic va completa cerința
corespunzătoare în formularul DUAE din
documentația de atribuire. Operatorul
economic va depune, odată cu DUAE,
angajamentul ferm al terțului susținător din
care rezultă modul efectiv în care se va
materializa susținerea acestuia.
De asemenea, fiecare terț susținător va
completa un formular DUAE separat care să
cuprindă toate informațiile menționate la art.
193 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr.
98/2016.
Documentele justificative care probează cele
asumate în angajament vor fi solicitate doar
ofertantului clasat pe primul loc, la
solicitarea Autorității Contractante, la
finalizarea ofertelor.
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