Nr.

PREŞEDINTE
12050 din 06.10.2011

REMEDIERI LA FIŞA DE DATE DIN CADRUL DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
ANEXATĂ ANUNŢULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 131158/26.09.2011
PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
ACHIZIŢIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: Proiectare şi lucrări de execuţie pentru
investiţiile cuprinse în proiectul "Sistem de manage m ent integrat al deşeurilor
în judeţul Sălaj "
1. Se modifică pct. IV.1.6. din fişa de date şi va avea următoarea formă:
IV.1.6
Certificate
constatatoare
privind
îndeplinirea
obligaţiilor
exigibile de plată valabile la
data deschiderii ofertei
✘
Solicitat
Nesolicitat

Cerinţă minimă obligatorie:
Persoane juridice române:
Prezentare
certificate
constatatoare
privind
îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului
general consolidat astfel:

Prezentarea Certificatului de atestare fiscală
emis de organul de administrare fiscală al
unităţii administrativ-teritoriale de pe raza
căreia societatea îşi are sediul social privind
plata obligaţiilor la bugetul de stat sau
echivalent

Prezentare certificat fiscal privind impozitele
şi taxele locale
Din certificatele depuse trebuie să reiasă că obligaţiile
sunt
exigibile
conform
prevederilor
Legii
571/2003privind Codul Fiscal

Persoane juridice străine:
Vor prezenta certificatele sus-menţionate (sau
documente
echivalente)
în
conformitate
cu
prevederile legale în vigoare în ţara în care este
stabilit ofertantul (cu specificarea termenului de
valabiliate al acestuia).

Certificat pentru plata CAS (pentru statele în
care autorităţile fiscale nu colectează şi CAS).

2. Se modifică pct. IV.2.. din fişa de date şi va avea următoarea formă:
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IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
a. Persoane juridice române Cerinţă minimă obligatorie :
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului.
Ofertantul sau, în cazul unei asocieri, fiecare dintre
operatorii economici, trebuie sa aibă ca domeniu de
activitate corespondent în codul CAEN aferent
obiectivului pe care îl execută în cadrul proiectului
(servicii de proiectare, lucrări de construcţii, lucrări
de infrastructură şi lucrări publice) conform legislaţiei
naţionale sau echivalentul conform legislaţiei statului
în care este stabilit.
Ofertantul va prezenta copia atestatului tip B A.N.R.E. pentru execuţie de instalaţii electrice
interioare pentru construcţii civile şi industriale,
bransamente aeriene şi subterane, la tensiunea
nominala de 0,4 kv în termen de valabilitate.
3. Se modifică pct. IV.3. din fişa de date şi va avea următoarea formă:
IV. 3) Situaţia economico-financiară
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei
asocieri.
Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, atunci situaţia
economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor
(transmisibile: fonduri financiare,dotari tehnice,personal;netransmisibile:indicatori
financiari) tuturor membrilor asocierii.
Toate documentele/ formularele menţionate mai jos trebuie să fie prezentate în
original sau copie certificata (conform cu originalul).
Autoritatea Contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea
documentelor originale pentru confruntare.
Atenţie, nu se folosesc prescurtări.
La evaluarea situaţiei economice nu se iau în considerare datele subcontractanţilor.
Atenţie! Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind cuantumul garanţiei de
participare la 50% va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, conform Anexei
1 din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici
şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte că se
încadrează în categoria I.M.M.-urilor. Asocierea formată exclusiv din operatori
economici încadraţi în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, persoane fizice sau
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juridice române şi/sau străine care depun ofertă comună, beneficiază de aceeaşi
reducere
4. Se modifică pct. IV.3.1. din fişa de date şi va avea următoarea formă:
IV.3.1 Bilanţ contabil
Solicitat ✘
Nesolicitat

Cerinţă minimă obligatorie:
Se vor prezenta bilanţurile contabile la 31.12.2008,
31.12.2009 şi 31.12.2010, înregistrate la organele
competente în condiţiile art. 185 din OUG nr.
34/2006 modificată şi completată ulterior. Pentru
ofertanţii nerezidenţi, în cazul în care pentru
exerciţiul financiar 2010 bilanţul şi anexele nu au
fost înregistrate de organele competente, ofertantul
va prezenta bilanţul contabil, anexele la acesta şi
balanţa de verificare sau actele echivalente ale
acestora pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat.
Toate certificatele/documentele respective trebuie
sa fie prezentate în copie certificată pentru
conformitate cu originalul.
Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traduceri
autorizate în limba română ale documentelor
solicitate mai sus.
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a
solicita ofertanţilor – persoane juridice române şi
persoane juridice străine - prezentarea şi altor
documente în cazul în care cele nominalizate la
alineatul precedent nu sunt relevante.

5. Se modifică pct. IV.4.1. din fişa de date şi va avea următoarea formă:
IV.4.1 Lista cu principalele
lucrări din ultimii 5 ani /
Experienţa similară
Solicitat ✘
Nesolicitat

Cerinţe minime obligatorii:
1. Experienţă similară în execuţie în ultimii 5 ani
(împliniţi la data termenului limită pentru
depunerea ofertelor).
Prezentarea de către ofertant (operator economic
sau membrii asocierii de operatori economici
împreună)
a
unor
contracte
de
execuţie
finalizate/recepţionate/parţial
recepţionate/în
derulare, care să fi inclus următoarele componente:
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• Constructia cel putin a unui depozit ecologic
avand o suprafata minima egala cu cea a
depozitului nou construit
• Constructia cel putin a unei instalatii de tratare si
procesare pentru managementul deseurilor (statie
de tratare mecano-biologică sau statie sortare
deşeuri sau instalatie de colectare si tratare gaz);
• Inchiderea unui depozit de deseuri neconform
Valoarea cumulată a contractelor prezentate care
îndeplinesc cerinţa de mai sus trebuie să fie cel
puţin egală cu valoarea de 62.000.000 lei, exclusiv
TVA.
Această valoare va putea fi realizată prin maximum
3 (trei) contracte.
Se va prezenta Formularul 11 - Declaraţie privind
principalele lucrări similare executate în ultimii 5
ani.
Pentru indeplinirea cerintei (pentru executie) se vor
ataşa documente suport:
• Anexa 11.1 şi 11.2 la Formularul 11 - Declaraţie
privind principalele lucrări similare executate în
ultimii 5 ani
• copii după contracte
• recomandări din partea beneficiarului lucrărilor;
• procese-verbale de recepţie la terminarea
lucrărilor/procese verbale de recepţie parţială a
lucrărilor
• orice altă informaţie considerată relevantă pentru
demonstrarea concludentă a experienţei similare
Aceste documente vor conţine obligatoriu cel puţin
date referitoare la:
- beneficiarul contractului;
- tipul lucrărilor executate;
- durata contractului / perioada în care se realizează
contractul;
- valoarea contractului;
- respectarea/nerespectarea termenelor din graficul
de execuţie, asumate la încheierea contractului.
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- modul de indeplinire a contractului/calificativ
2. Experienţa similară în proiectare în ultimii 3 ani
(împliniţi la data termenului limită pentru
depunerea ofertelor).
Prezentarea de către ofertant (operator economic
sau membrii asocierii de operatori economici
împreună)
a
unor
contracte
finalizate/recepţionate/parţial
recepţionate/în
derulare, care să fi implicat servicii de proiectare:
i)cel puţin o staţie de sortare deşeuri reciclabile sau
cel puţin o staţie de tratare mecano-biologică
deşeuri biodegradabile sau o statie de biocompostare;
ii) utilitati - retele de alimentare cu apa, canalizare,
energie electrică, instalaţii sanitare, termice,
electice.
Pentru indeplinirea cerintei (pentru proiectare) se vor
ataşa documente suport:
• Anexa 12.1 şi 12.2 la Formularul 12 - Declaraţie
privind principalele servicii similare prestate în
ultimii 3 ani copii după contracte
• recomandări din partea beneficiarului serviciilor;
• procese-verbale de recepţie la terminarea
serviciilor/procese verbale de recepţie parţială a
serviciilor
• orice altă informaţie considerată relevantă pentru
demonstrarea concludentă a experienţei similare
Aceste documente vor conţine obligatoriu cel puţin
date referitoare la:
- beneficiarul contractului;
- tipul serviciilor / activităţilor prestate;
- durata contractului / perioada în care s-a realizat
contractul;
- valoarea contractului;
- respectarea / nerespectarea termenelor din
graficul de execuţie, asumate la încheierea
contractului.
- modul de indeplinire a contractului/calificativ
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Recomandările vor fi furnizate în original/copie
certificată (conform cu originalul), emise sau
contrasemnate de o autoritate contractantă
beneficiară a serviciului prestat ori de către clientul
privat beneficiar al serviciului prestat.
Se va prezenta Formularul 12 - Declaraţie privind
principalele servicii similare prestate în ultimii 3 ani.
De asemenea, Ofertantul (operator economic sau
membrii asocierii de operatori economici împreună)
va prezenta Formularul 13 – Declaraţie privind
contractele aflate în derulare.
Omiterea sau prezentarea de informaţii false, în
cuprinsul Formularelor 11, 12 şi 13 (inclusiv anexele
aferente acestora), completate de către ofertant,
atrage descalificarea imediată a acestuia!
Operatorii economici nerezidenţi (străini): vor prezenta
copiile respective însoţite de traduceri în limba
română autorizate şi legalizate.
Pentru contractele exprimate în alte monede decât
euro se va folosi pentru conversie rata medie
anuală de schimb comunicată de către Banca
Centrală Europeană (www.ecb.int) pentru anul în
care contractul pentru respectivul proiect a fost
semnat.
Pentru anul 2011 se va folosi un curs mediu de
schimb euro/leu comunicat de Banca Nationala a
Romaniei valabil in data publicarii anuntului in
SEAP.
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a
verifica orice informaţie privind derularea activităţii
de execuţie şi proiectare de către ofertant, în ultimii
3 ani.
Dacă se constată, din situaţiile prezentate şi din
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verificările efectuate de Autoritatea Contractantă,
că au existat probleme atât în derularea
contractelor,
care
au
afectat
executarea
corespunzătoare a acestora, cât şi probleme
survenite ulterior, ca urmare a calităţii defectuoase
a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate,
având
consecinţe
în
implementarea/operarea
proiectelor de investiţii, ofertantul este descalificat.
6. Se modifică pct. IV.4.2. din fişa de date şi va avea următoarea formă:
IV.4.2 Informaţii privind
capacitatea profesională
Solicitat ✘
Nesolicitat

Cerinţă minimă obligatorie:
Experţii cheie sunt aceia a căror implicare
(activitate) este esenţială în atingerea obiectivelor
contractului.
Vor fi prezentaţi următorii experţi cheie:
Personal responsabil cu execuţia:
 1 Coordonator de Proiect/Team Leader
Cerinţe minime:
- absolvent studii superioare de lungă durată în
domeniul construcţii civile;
- diploma de Manager de Proiect emisă de o
entitate acreditată conform prevederilor legale;
- experienţă generală de minim 5 ani;
- experienţă specifică în calitate de coordonator
de proiect de minim 3 ani demonstrată prin
prezentarea a minim 1 contract de lucrări
finalizat/ în derulare, în domeniul infrastructurii
de mediu/ managementului deşeurilor, (depozit
ecologic
de
deşeuri,
închidere
depozit
neconform, statie de tratare mecano-biologică
sau statie de sortare)
 Responsabil tehnic cu execuţia (RTE) - experienţa în
minim 1 contract de lucrări finalizat în domeniul
construcţiilor/infrastructura de mediu.
Atestat în următoarele domenii:
- îmbunătăţiri funciare sau lucrări
hidrotehnice;
- construcţii civile şi industriale;
- drumuri şi poduri.
(domeniile pot fi acop erite de unul sau mai mulţi
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responsabili tehnici cu execuţia)
 1 Inginer constructor - specializarea construcţii civile şi
industriale - experienţă de cel puţin 5 ani în
domeniul studiilor, demonstrată prin documente
de studii/contractuale de muncă, precum şi 1
contract finalizat / în derulare de complexitate
similară în domeniul specialităţii;
 1 Inginer constructor – specializarea instalaţii în
construcţii - experienţa în minim 1 contract de
lucrări finalizat/ în derulare de complexitate
similară în domeniul specialităţii;
 1 Inginer constructor - specializarea căi ferate, drumuri
şi poduri experienţa în minim 1 contract de lucrări
finalizat/ în derulare de complexitate similară în
domeniul specialităţii;
 1 Inginer electrotehnist/electromecanic – minim 1
contract finalizat/ în derulare care să includă
montarea
utilajului
tehnologic
specific
managementului deşeurilor;
 1 Inginer în domeniul instalaţii electrice de joasă
tensiune - experienţa în minim 1 contract de lucrări
finalizat / în derulare de complexitate similară în
domeniul specialităţii;
 1 Inginer pentru asigurarea calităţii – responsabil cu
controlul tehnic de calitate în construcţii;
experienţă pe aceeaşi poziţie în minim 1 proiect
finalizat /în derulare;
 2 Experti în sudură geomembrană – atestat/certificat
pentru execuţie sudură geomembrană; experienţa
în minim 1 contract de lucrări finalizat/ în
derulare;
 1
Inginer
de
cantităţi/gestiune
financiară
(ataşamentist) implicarea în cel puţin 2
contracte de supervizare/execuţie în domeniul
infrastructurii de mediu care să fi inclus lucrări de
construcţii civile şi edilitare, din care cel puţin în
unul să fi îndeplinit funcţia de inginer verificator
cantităţi/specialist certificate de plată.
În cazul unei asocieri ofertanţii vor prezenta în mod
obligatoriu lista comună cu experţii propuşi pentru
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implementarea
proiectului,
cu
nominalizarea
expresă a poziţiei pe care o ocupă fiecare în cadrul
proiectului şi firma de la care provin.
Personal responsabil cu proiectarea:
1. Şef Proiect - experienţă în minim 1 contract de
proiectare finalizat/ în derulare, în domeniul
managementului deşeurilor (depozit ecologic de
deşeuri, închidere depozit neconform);
2. Specialişti în proiectare în următoarele domenii:
a.staţii tratare mecano-biologică/sortare deşeuri;
b. construcţii civile, inclusiv constructii edilitare
(retele de apa, canalizare energie electrică,
instalaţii
sanitare,
termice,
electice)
si
imbunatatiri funciare (lucrari terasamente
mecanice, platforme de pamint);
c.instalaţii electrice - specialist termoventilatii,
apa, canalizare;
d. specialist autorizat in probleme de mediu
(intocmirea de studii de impact, etc.)
*)Se vor prezenta cel puţin câte un specialist pentru fiecare
din domeniile menţionate.
3. Verificator de proiect în domeniile corespunzătoare

proiectului

Pentru demonstrarea experienţei specifice a
specialiştior se va prezenta minim 1 contract de
proiectare finalizat / în derulare, în domeniul
managementului deşeurilor/infrastructura de mediu.
Precizare: În situaţia în care experţii pentru execuţie
sau specialiştii din echipa de proiectare nominalizaţi
ca personal cheie nu pot face dovada experienţei
specifice prin prezentarea contractelor solicitate,
Autoritatea Contractantă va accepta orice altă
dovadă
care
să
demonstreze
capacitatea
profesională şi tehnică, potrivit art.11 din HG
925/2008 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.
34/2006
privind
atribuirea
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contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune
de
servicii,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.
Pentru toţi experţii menţionaţi mai sus se vor
prezenta:
a. O listă comună cu experţii cheie propuşi pentru
implementarea proiectului (atât execuţie cât şi
proiectare) – Formularul 18;
b. Curriculum vitae în format european, care să
conţină informaţii actualizate, datat şi semnat,
pentru fiecare expert cheie.
c. Copii ale diplomelor de studii superioare de lungă
durată şi ale certificatelor profesionale obţinute şi
menţionate în CV, totodata si copii ale
recomandărilor/referintelor emise de beneficiari şi
angajatori pentru a demonstra indeplinirea
cerintelor minime solicitate.
d. Pentru RTE
se vor anexa certificatele
doveditoare, inclusiv legitimaţiile cu valabilitate la
zi.
e. Pentru pozitia Inginer pentru asigurarea calităţii se
vor anexa documente doveditoare care probează
competenţa in domeniul asigurării calităţii/decizia
de numire internă.
f. Pentru pozitia Inginer instalalaţii electrice se va
anexa atestat ANRE grad IIB pentru execuţie
lucrări, valabil la data deschiderii ofertelor.
g. declaraţie de disponibilitate (Formular D), pentru
fiecare dintre experţii nominalizaţi, astfel:
- Coordonator de Proiect/Team Leader - 8h/zi;
- Responsabil tehnic cu execuţia (RTE) - 8h/zi;
- Ing. constructor - specializarea construcţii civile şi
industriale - 8h/zi;
- Ing. constructor - specializarea instalaţii în
construcţii - 4h/zi;
- Ing. constructor - specializarea căi ferate, drumuri
şi poduri - 4h/zi;
- Ing. electrotehnist/electromecanic - 4h/zi;
- Ing. în domeniul instalaţii electrice de joasă
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tensiune - 4h/zi;
- Ing. pentru asigurarea calităţii - 8h/zi;
- Experţi în sudură geomembrană - 8h/zi;
- Ing. de cantităţi/gestiune financiară - 4h/zi;
- Şef Proiect şi specialişti în proiectare - 4h/zi.
Notă:
Prin personalul desemnat/nominalizat operatorul
economic
trebuie
să
asigure
cu
specializări/autorizări toate tipurile de investiţii ale
proiectului (construcţii civile, industriale şi agricole,
drumuri şi poduri, lucrări hidrotehnice, reţele,
instalaţii aferente construcţiilor, etc.)
Operatorii economici vor nominaliza câte un şef de
şantier pentru fiecare din cele 8 locaţii ale
proiectului, fără ca aceştia să fie consideraţi experţi
cheie.
Operatorul economic va putea înlocui oricare dintre
experţii nominalizaţi în ofertă ca experţi cheie
numai în caz de deces, motive de boală care pun
expertul în imposibilitatea îndeplinirii sarcinilor din
contract sau demisia acestuia. În acest caz,
operatorul economic va avea obligaţia înlocuirii
expertului cheie în cauză cu un alt expert cheie
având experienţa profesională şi calificările
corespunzătoare, cu cerinţele/documentele minime
solicitate în documentaţia de atribuire. Orice
înlocuire a experţilor cheie se va face doar cu
acceptul prealabil scris al Beneficiarului/Inginerului.
În cazul în care operatorul economic înlocuieşte
nemotivat unul dintre experţii cheie nominalizaţi,
Beneficiarul are dreptul de a aplica penalităţi de
până la 10% din valoarea Contractului. Daca
operatorul economic inlocuieste nemotivat mai mult
de un expert cheie, Beneficiarul are dreptul de a
rezilia Contractul si de a aplica penalitati de până la
25% din valoarea Contractului.
Orice informaţie falsă furnizată de către operatorii
economici (ofertanţi) în cadrul procedurii de
achiziţie publică poate conduce la excluderea
acestora de la participarea la proceduri de atribuire
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organizate de Autoritatea Contractantă pentru o
perioada cuprinsă între 2 şi 5 ani.
7. În fişa de date pct. VI Criterii de atribuire – Factori de evaluare - algoritmul
de calcul, pentru pct. P3) Sistemul de Asigurare a Calităţii se modifică ca urmare a
constatării unei erori de redactare şi va avea forma:
P3) Sistemul de Asigurare a Calităţii
Planul calităţii pe lucrare
Prezentarea unui plan al calităţii dovedit defectuos va atrage descalificarea
ofertantului.
Punctarea se va face în funcţie de elementele / aspectele suplimentare relevenate
cuprinse în Planul calităţii în scopul îndeplinirii corespunzătoare a obiectivelor
contractului.
Punctajul aferent acestei componente (P3) se va calcula după cum urmează:
P3 =
x5

nr. elemente / aspecte suplimentare relevante prezentate de ofertantul „n”
nr. maxim de elemente / aspecte suplimentare relevante prezentate

PREŞEDINTE,
Tiberiu Marc
BAP/Tioran Ionela- Irina
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x5

