
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru
obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI CONSOLIDARE DJ

191 G: CRASNA (DJ 108G) - MARIN - VALCĂU DE JOS
(DJ191D), KM 0+000 - 11+615”.

Anunt de participare
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
JUDETUL SALAJ 
Cod de identificare fiscala: 4494764; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 11; 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; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100150187
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI CONSOLIDARE DJ 191 G: CRASNA (DJ
108G) - MARIN - VALCĂU DE JOS (DJ191D), KM 0+000 - 11+615”.
Numar referinta: 4494764/2022/23

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din
partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «REABILITARE ȘI CONSOLIDARE DJ 191 G: CRASNA (DJ
108G) – MARIN – VALCĂU DE JOS (DJ 191D), KM 0+000 – 11+615»
Durata totală a contractului este de 24 luni de la data semnării acestuia, din care:
Etapa 1 - Elaborare documentații tehnice (PAC și POE, documentații pentru obținere/actualizare avize, acorduri, AC) - maxim 2 luni
de la emiterii ordinului de începere a serviciilor.
Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic, detalii de execuție și caiet de sarcini(PT+DDE+CS) - maxim 1 lună de la emiterea Ordinului de
începere a serviciilor pentru această etapă, după obținerea Autorizație de construire;
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Etapa 3 - Asistență tehnică din partea proiectantului - 12 luni de la emiterea Ordinul de începere a lucrărilor
Etapa 4 - Execuție lucrări – 12 luni de la data emiterea Ordinului de începere lucrărilor.
Valoarea estimată este de 49.014.204,06 lei fără TVA, formată din următoarele subcapitole
1.2. Amenajarea terenului- 623.370,00
1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițiată- 111.254,40
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților- 300.000,00
3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor / autorizațiilor - 250.000,00
3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție- 1.100.000,00
3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului - 400.000,00
4.1. Construcții și instalații- 46.079.579,66
5.1. Organizare de șantier  - 150.000,00
      Note:
*)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări  înainte de data limită de depunere a ofertelor:  18  zile.   Autoritatea
contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 13 zile de data limita de depunere a ofertelor”
**) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile
rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în
funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire.
***) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În
cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia.
****) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt
orientative, respectiv ”Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu
respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare
care reglementează execuția lucrărilor” – conf. Art. 2.2.2

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 49014204,06; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare: 
Judetul Salaj, DJ 191 G: CRASNA (DJ 108G) - MARIN - VALCĂU DE JOS (DJ191D), KM 0+000 - 11+615;Judetul Salaj, DJ 191 G:
CRASNA (DJ 108G) - MARIN - VALCĂU DE JOS (DJ191D), KM 0+000 - 11+615;

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea
proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «REABILITARE ȘI CONSOLIDARE DJ 191 G: CRASNA (DJ 108G) –
MARIN – VALCĂU DE JOS (DJ 191D), KM 0+000 – 11+615»
Durata totală a contractului este de 24 luni de la data semnării acestuia, din care:
Etapa 1 - Elaborare documentații tehnice (PAC și POE, documentații pentru obținere/acualizare avize, acorduri, AC) - maxim 2 luni
de la emiterii ordinului de începere a serviciilor.
Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic, detalii de execuție și caiet de sarcini(PT+DDE+CS) - maxim 1 lună de la emiterea Ordinului de
începere a serviciilor pentru această etapă, după obținerea Autorizatie de construire;
Etapa 3 - Asistență tehnică din partea proiectantului - 12 luni de la emiterea Ordinul de începere a lucrărilor
Etapa 4 - Execuție lucrări – 12 luni de la data emiterea Ordinului de începere lucrărilor.
Indicatorii tehnici ai investiției sunt următorii:
•   Lungime sectorului de drum proiectat - 11.589 m
•   Amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale - 37 buc.
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•   Podețe de traversale    - 45 buc.
•   Podețe la drumuri laterale   - 20 buc.
•   Fundație adâncită de parapet   - 2.540 m
•   Zid de sprijin din gabioane   - 274 m
•   Zid de sprijin de debleu    - 80 m

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Factor de evaluare 2: Perioada de garanție a lucrărilor  (P2)
Pondere: 10%

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 72%

 
Denumire factor evaluare: Factor de evaluare 3: Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice, resursele
alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor (P3)
Pondere: 9%

 
Denumire factor evaluare: Factor de evaluare 4: Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că
lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate) (P4)
Pondere: 9%

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
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 finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
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Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE în conformitate cu  art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor sunt:
-   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;
-   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 că 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;
-   alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea
contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau
judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
 
Cerința 2:
Operatorii economici participanți la procedură (lider, asociat, terții susținători și subcontractanții) nu trebuie să fie într-o situație de
conflict de interese, astfel cum sunt prevazute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016.
Modalitate de îndeplinire în cadrul procedurii:
Se va prezenta declarația de neîncadrare în prevederile art. 60 de către toți participanții la procedură de atribuire (ofertanți, ofertanți
lideri și asociați, terți susținători și subcontractanți)
Nota: Președinte - Dinu Iancu-Sălăjanu,
Secretarul general al județului- Vlaicu Cosmin Radu
Vicepreședinte - Bîrsan Cristian Claudiu
Vicepreședinte - Szilagyi Robert- Istvan
Administrator public al județului – Maghiu Marian-Paul
Director - Direcția economică - Marușca Leontina Lucica
Sef serviciu- Direcția economică- Murăreanu Mioara Aurica
Director – Direcția Investiții și Programe publice – Ghilea Ioana Lavinia
consilier - Directia de Dezvoltare si Investitii – Călinici Emanuela Ioana,
consilier - Directia de Dezvoltare si Investitii – Dejeu Bogdan
consilier - Directia de Dezvoltare si Investitii – Petkes Benjámin
consilier - Directia de Dezvoltare si Investitii – Nencu Claudia
consilier - Directia de Dezvoltare si Investitii – Iepure Marius-Nicolae
Șef serviciu- Direcția juridică și administrație locală - Cuzdriorean Adrian-Cosmin,
Șef serviciu - Serviciul achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor - Vultur Maria,
Consilier achiziții publice- Serviciul achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor- Stanciu Mariana- Crina,
Consilier achiziții publice - Serviciul achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor - Maier Radu- Cristian,
Consilier achiziții publice - Serviciul achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor - Prian Claudia-Daniela,
Consilier juridic- Serviciul achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor - Făgărășan Lavinia Georgeta,
Consilier achiziții publice - Serviciul achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor - Dîrjan Alina- Monica,
Consilier achiziții publice - Serviciul achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor - Turda Gavril,
Consilier achiziții publice - Serviciul achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor – Gal Mariana Ramona,
Consilier achiziții publice - Serviciul achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor – Blăjan Cosmina Maria,
Consilier achiziții publice- Serviciul achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor-Tioran Ionela Irina.
Consilier achiziții publice- Serviciul achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor- Nagy Liana-Silviana în cadrul
Autorității Contractante –Județul Sălaj.
Consilieri judeteni:
Alexa Ioan, Ardelean Cosmin – Vasile, Ardelean Gheorghe, Ardelean Nicolae, Berek Ştefan, Blaga Dumitru, Borna Mihai-Bogdan,
Chende Ioan, Costinaş Ovidiu, Crișan Mariana-Dana, Demle Alin, Dimitriu Alexandru, Forţ Corina-Emilia, Iepure Ioan-Viorel, Irimiea
Anca-Manuela, Margin Gabriel Adrian, Mihiș Viorel, Moni Sándor, Olar Nicolae, Opriş Alin-Florin, Panie Sergiu, Papp Zsolt-Laszló,
Pop Gheorghe-Ioan, Simonfi Maria, Sojka Atila- Ioan,Souca Valentina-Lucia, Vincze Ioan, Zaharia Marcel-Claudiu.
Autoritatea contractantă va solicita ofertantului (lider, asociat, terț susținător, subcontractanți) clasat pe locul I în clasamentul
intermediar în urma aplicării criteriului de atribuire, documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind neîncadrarea
în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016, respectiv vor fi solicitate:
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• pentru sediul social:  - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local,  buget de stat etc) la momentul prezentării  acestora;  pentru sediile
secundare/punctele  de lucru se va prezenta o declarație  pe proprie  răspundere privind îndeplinirea obligațiilor  de plată  a
impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate (buget local, buget de stat etc);
• 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 că 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;
alte documente edificatoare dupa caz;
DUAE se va prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor (conform prevederi art.193 alin.1 din Legea 98/2016).
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine(certificate
de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca neincadrarea in prev. art. 164, art.
165,  art .  167,  in  conformitate  cu  legislatia  nationala  a  tari i  de  rezidenta  a  ofertantului  unic/  ofertantului
asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator
este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
Cerința nr.1.
 
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică
inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE
distinct.
Modalitatea de îndeplinire:
Se  va  completa  DUAE  de  către  operatorii  economici  participanți  la  procedura  de  atribuire  a  contractului  de  achiziție
publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind
capacitatea de exercitare a activității profesionale.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba
română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Cerința nr.1 - Experiența similară
Componenta execuție
 
Ofertantul trebuie să fi dus la bun sfârșit*) lucrări similare**)  în ultimii 5 ani***) în valoare cumulată de cel puțin 47.200.000,00 lei,
fără TVA.  Se acceptă însumarea valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 contracte.*) Prin lucrări duse la bun
sfârșit se înțelege:
- lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit in conformitate cu prevederile legale si
tehnice aplicabile;
- lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor;
- lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finala.
**) Prin lucrări similare se înțelege: lucrări de construcție nouă, și/sau modernizare, și/sau extindere /și sau reparații în domeniul
infrastructurii de transport rutier de cel  puțin aceeași complexitate ca cea prezentă (drumuri județene, drumuri expres, autostrăzi,
etc.)
***) ultimii 5 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13). - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile
ce  descriu  nivelul  lor  de  experiență,  prin  raportare  la  contractele  executate   în  trecut,  corespunzător  cerințelor  autorității
contractante iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate in DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea
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autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor după aplicarea criteriului de atribuire.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE  în care se vor cuprinde informațiile solicitate.
La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații:
Pentru lucrări: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări, valoarea, beneficiarul, data
și numărul documentului de recepție, calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant), ponderea și
activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil  în execuția lucrărilor, data de începere si data de încheiere a
contractului; denumirea completa a beneficiarului lucrării..
Următoarele documente justificative care probează  îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante,
doar de către ofertantul clasat pe locul I  în clasamentul intermediar  întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
- înscrisuri reprezentând certificări/ documente constatatoare pentru acele lucrări pe care ofertantul considera ca autoritatea
contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea îndeplinirii cerinței privind experiența similara.
Respectivele certificări vor trebui sa indice:
a. obiectul lucrărilor astfel încât sa fie furnizate toate informațiile solicitate si necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței
privind experiența similara,
b. beneficiarii, indiferent daca aceștia sunt autorități contractante sau client privați,
c. valoarea in lei fără tva a lucrărilor executate/ in perioada de referință calculată conform prevederilor de la art. 13 din Instrucțiunii
ANAP nr. 2/2017
d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de început si data de finalizare) in care s-au executat serviciile/lucrările.
e. locul execuției lucrărilor/serviciilor
f. sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârșit;
Se vor respecta  cerințele din "Note:" specificate în  "INSTRUCȚIUNI OFERTANȚI"  secțiunea - III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau
profesionala respectiv -Cerința nr.1 - Experiența similară - Componenta execuție.
Documentul- "INSTRUCȚIUNI OFERTANȚI"  este postat pe SEAP.
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Componenta proiectare
 
Cerința nr. 2  - Experiența similară componenta proiectare
 
Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Componenta proiectare
Ofertantul trebuie sa dovedească că a prestat în ultimii 3 ani, in mod corespunzător, servicii similare, în cadrul a maxim 3 contracte
cu o valoare cumulată cel puțin egală cu 1.750.000,00 lei, exclusiv TVA
 
**) Prin servicii similare se înțelege: servicii de proiectare pentru  lucrări de construcție nouă, și/sau modernizare, și/sau extindere /și
sau reparații în domeniul infrastructurii de transport rutier de cel  puțin aceeași complexitate ca cea prezentă (drumuri județene,
drumuri expres, autostrăzi, etc.)
***) ultimii 3 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13). - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce
descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante iar
documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate in DUAE urmează a fi  prezentate la solicitarea autorității
contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor după
aplicarea criteriului de atribuire.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.
La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații:
- numărul și data contractului invocat drept experiență similară, serviciile de proiectare prestate, valoarea, beneficiarul, data și
numărul documentului de recepție, calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant), serviciile de
proiectare pe care le-a prestat, data de începere si data de încheiere a contractului; denumirea completa a beneficiarului lucrării.
Operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor după aplicarea
criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, face dovada îndeplinirii  cerinței privind experiența similara, prin înscrisuri
reprezentând certificări/ documente constatatoare pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta
trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea îndeplinirii cerinței privind experiența similara.
Respectivele certificări vor trebui sa indice:
a. obiectul serviciilor astfel încât sa fie furnizate toate informațiile solicitate si necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței
privind experiența similara,
b. beneficiarii, indiferent daca aceștia sunt autorități contractante sau client privați,
- valoarea in lei fără tva inclusiv valoarea serviciilor prestate in perioada de referință calculată conform prevederilor de la art. 13 din
Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017
- perioada, mai exact intervalul periodic (data de început si data de finalizare) in care s-au executat serviciile.
- sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârșit;
Se vor respecta  cerințele din "Note:" specificate în  "INSTRUCȚIUNI OFERTANȚI"  secțiunea - III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau
profesionala respectiv -Cerința nr. 2  - Experiența similară componenta proiectare.
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Documentul- "INSTRUCȚIUNI OFERTANȚI"  este postat pe SEAP.
3.) Proportia de subcontractare
Cerința nr. 3 Informații privind partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze
Informații privind asociații
In cazul in care operatorii economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica
si profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, aceștia trebuie sa
răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publica.
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.
DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte
aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susținerii acordate.
 
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (model orientativ Formularul nr.2A/2B) împreună cu
documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va
materializa susținerea acestuia/acestora.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie
prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat
susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul
concret în care va realiza acest lucru).
Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului  de  achiziție  publică.  Răspunderea  solidară  a  terțului/terților  susținător/susținători  se  va  angaja  sub  condiția
neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. După caz, odată cu depunerea DUAE, se
prezintă pe lângă angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către
terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora).
Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii  anumitor criterii de
calificare și  selecție sunt considerați  și  terți  susținători,  caz în care acordul  de subcontractare reprezintă,  în același  timp,  și
angajamentul ferm.
Autoritatea contractantă va lua în  considerare această susținere,  ca probă a îndeplinirii  criteriilor  minime impuse în cadrul
documentației de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
- terțul/terții susținător(i) pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului/candidatului;
- ofertantul/candidatul poate demonstra că 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 solicită
ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:
a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenționează să le subcontracteze, precum și valoarea activităților indicate în
ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți; și
b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a
solicitării de participare.
DUAE completat de ofertant  în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea
anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr.3). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor
completa la rândul lor un DUAE separat,  incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel  cum acestea sunt
menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se
bazează ofertantul.
Dacă prin subcontractant nu se  îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar  în scopul demonstrării
neîncadrării  în motivele de excludere.
Operatorul  economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
 îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu  îndeplinește cerințele de calificare privind
capacitatea sau se  încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată –  înlocuirea
acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.
Se vor respecta  cerințele din "Operatorul economic va face dovada  îndeplinirii cerințelor prin prezentarea, următoarelor informații
si documente:..." specificate în  "INSTRUCȚIUNI OFERTANȚI"  secțiunea - III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala respectiv
Cerința nr. 3 Informații privind partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze
Documentul- "INSTRUCȚIUNI OFERTANȚI"  este postat pe SEAP.
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Cerinta nr. 1 – Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SREN ISO 9001 sau echivalent pentru domeniul
in care se incadreaza activitatea contractului, prin prezentarea unor certificate acordate de  organisme independente.
Se accepta certificate echivalente/ documente emise în conditiile art. 200 din Legea nr.98/2016.
Cerinta privind certificarea SREN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unui tert sustinator.
Nota:1
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare Asociat in parte,
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pentru partea de contract pe care o realizeaza.
       In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului se va face de catre toti membri asocierii, pentru partea din contract pe care o
realizeaza. - Operatorul economic(lider, asociat) va completa cerinţa corespunzătoare în formularul DUAE din documentaţia de
atribuire.
      Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/ documente
acordate în conditiile art. 200 din Legea nr.98/2016, aflat/aflate în termen de valabilitate la momentul depunerii acestora pentru
domeniul in care se incadreaza activitatea principala a contractului.
       In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului se va face de catre toti membri asocierii, pentru partea din contract pe care o
realizeaza.
       Documentele care probeaza indeplinirea celor  asumate prin completarea DUAE  urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractant, doar de catre ofertantul clasat locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2.) Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Cerinta nr.  2 Dovada implementarii  sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru
domeniul in care se incadreaza activitatea contractului, prin prezentarea unor certificate acordate de  organisme independente.
Se accepta certificate echivalente/ documente emise în conditiile art. 200 din Legea nr. 98/2016.
Cerinta privind certificarea SREN ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unui tert sustinator.
Nota:1
 
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare Asociat in parte,
pentru partea de contract pe care o realizeaza.
       In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului se va face de catre toti membri asocierii, pentru partea din contract pe care o
realizeaza. - Operatorul economic(lider, asociat)  va completa cerinţa corespunzătoare în formularul DUAE din documentaţia de
atribuire.
      Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al al mediului conform SR EN ISO 14001 sau certificate echivalente/
documente acordate în conditiile art. 200 din Legea nr.98/2016, aflat/ aflate în termen de valabilitate la momentul depunerii
acestora, pentru domeniul in care se incadreaza activitatea principala a contractului
      In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului se va face de catre toti membri asocierii, pentru partea din contract pe care o
realizeaza.
       Documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
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IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 
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 achizitiile publice: Da

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 09.08.2022 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 09.02.2023
Durata in luni: 6

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.08.2022; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării
fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnătura electronică).
Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la
acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.
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Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-
licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere
termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG
395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu
oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebări”).
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.
Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin
intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform Legii nr. 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări
Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul procedurii,  respectiv
atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui
contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.
Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producător,  la  mărci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  producție/metoda  specifica  de
fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere
financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj 
Adresa: P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.11; Localitatea: Zalau; Cod postal: 450058; Tara: Romania; Telefon: +40 260614120; Fax: +40
260661097; E-mail: office@cjsj.ro; Adresa internet: (URL) www.cjsj.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2022
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