Fisa de date
Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta
Adresa postala: jud. Constanta, loc. Valu lui Traian, str. Pepinierei, nr. 1, Localitatea: Valu lui Traian, Cod postal: 907300, Romania, Punct(e) de contact:
Florica Dumitru, Tel. +40 241231300, Email: scdpconstanta@yahoo.com, Fax: +40 241231187, Adresa internet (URL): http://www.cercetarepomicolaconstanta.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 4

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Statiune de Cercetare-Dezvoltare

Activitate (Activitati)
Altele: cercetare-dezvoltare agricola

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
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II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Achizitie lucrare de foraj put de apa pentru irigat, bazin de acumulare apa, staie de pompare.

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de prestare: S.C.D.P. Constanta, str. Pepinierei, nr.1, Valu lui Traian, jud. Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in:
1.Servicii de inginerie: proiect tehnic (documentatii tehnice, documentatii de executie) si documentatie pentru obtinere aviz gospodarirea
apelor;
2. lucrari de forare;
3. lucrari de excavare si terasare si amenajarea bazinului de acumulare apa;
4. executarea statiei de pompare;
5. asistenta tehnica, verificari, teste si probe.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262220-9 Forare de puturi de apa (Rev.2)
42122100-1 Pompe pentru lichide (Rev.2)
45112000-5 Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
71300000-1 Servicii de inginerie (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile privind prezenta achizitie sunt cele solicitate in anexele aferente caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 322,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
120 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
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6400 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire:
a).Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari
care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.
Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa, dupa caz: conditionat,
respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
b). OP confirmat de catre Banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.
-cont: RO17BRDE140SV00383601400-deschis la BRD Constanta, agentia Traian;
c). Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante.
- echivalenta pentru garantia de participare depusa in Euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor
cu 5 zile.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
5 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire al garantiei de buna executie:
a) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, depusa de executant la serviciul
„Achizitii” al achizitorului, printr-un mijloc care asigura inregistrarea in termen de 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti
contractante;
b) retineri succesive din plata cuvenita conform facturilor partiale. In acest caz executantul are obligatia in termen de 15 zile de la semnarea
contractului, de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului, conform celor mentionate in HG 1045/2011 privind modificarea art. 90
alin(3) din HG nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse: finantare prin intermediul A.S.A.S. Bucuresti.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
d) HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin(3) din HG nr.925/2006 si legea nr. 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii;
e) Reglementarile legislative din domeniul achizitiilor publice pot fi consultate prin accesarea site-ului „www.anrmap.ro „

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
- declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevedrile art.180 din OUG nr. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare) –
prezentare formular nr. 3 in original;
- declaratie privind neincadrarea in prevedrile art.181 din OUG nr. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare) – prezentare
formular nr. 4 in original;
- declaratie privind calitatea de participant la procedura– prezentare formular nr. 5 in original;
- Certificat de Atestare Fiscala (datorii la bugetul consolidat general) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor
catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat – Formulare tip eliberate de catre autoritatile competente din tara in care
ofertantul este rezident, scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta (prezentare formulare de tip original sau copie lizibila
certificata conform cu originalul;
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP- prezentare formular
nr. 6 in original;
- Declaratia privind neincadrarea in prevederile prevazute la art. 69¹ (evitarea conflictului de interese din OUG 34/2006 cu toate modificarile
si completarile ulterioare – declaratia privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere
in cadrul autoritatii contractante si anume: Paltineanu Cristian-director, Girnet Mihaela-contabil sef, Caplan Ion-inginer sef si Indreias
Alexandra- secretar stiintific– prezentare formular nr. 7 in original.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
-Pentru persoanele juridice/fizice romane:
Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Reg. Comertului din judetul sau mun. Bucuresti unde isi are sediul - Informatiile cuprinse
in Certificatul constatator emis de ONRC sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform
cu originalul);
-Pentru persoanele juridice/fizice straine:
Prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare si apartenenta din punct de vedere profesional – prezentare
document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul.
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care
sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care este rezident.
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III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii care sa demonstreze capacitatea ecoomica si financiara a
Prezentare formular nr. 8 ( Fisa de informatii generale) in original
operatorului economic in conformitate cu art. 185 ali(2) coroborat cu art. 188
alin (1) din OUG nr. 34/2006.
-informatii privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent
contractului, intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult
ultimii 3 ani

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (conf. Formular nr. 9)
continand valori, perioade de executie lucrare, locul executiei lucrarilor,
beneficiari, insotita de certificate de buna executie/ documente emise sau
contrasemnate de o autoritate, ori de catre un client beneficiar;
Prezentare parti relevante din contract insotit de document constatator si
proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor in copii lizibile certificate
conform cu originalul.

Prezentare formular nr. 9 in original

Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al Prezentare formular nr. 10 in original
cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
Informatii referitoare la studii, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru
indeplinirea contractului de lucrari;

Prezentare formular nr. 11 in original

Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care
poate dispune operatorul economic (in dotare proprie, prin contracte sau
conventii de inchiriere, fie a unui „angajament”, fie a unui contract de
inchiriere cu clauza suspensiva) pentru indeplinirea corespunzatoare a
contractului de executie lucrari;

Prezentare formular nr. 12 in original

Declaratie pe proprie raspundere privind masurile de protectie a mediului pe Prezentare in document original
care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de
de executie lucrari
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are,
Prezentare formular nr. 13 in original
eventual , intentia sa o subcontracteze precum si datele de recunoastere ale
acestuia. Daca sunt asociati, se va prezenta acordul de asociere a
operatorilor economici.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Prezentare documente care sa ateste ca sistemul de management al
Copii lizibile certificate conform cu originalul
calitatii operatorului este certificat pentru lucrarile de foraj si sondari de catre
un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de
calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
Prezentare documente care sa ateste ca: Ofertantul este certificat pentru
sistemul de management al mediului (pentru lucrari de foraj si sondari) de
catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate,
standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 14001: 2005 (sau
echivalent).

Copii lizibile certificate conform cu originalul

III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
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IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
150 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini.
Cerintele generale si specificatiile tehnice din caietul de sarcini au caracter obligatoriu. Oferta tehnica va fi insotita de o declaratie pe proprie
raspundere privind conditiile de munca si de protectie a muncii care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul
indeplinirii contractului (prezentare document in original).

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
- Propunerea financiara va fi intocmita conform anexelor aferente caietului de sarcini,
- Oferta financiara va cuprinde pretul unitar in lei si pretul total, precum si echivalentul in Euro.
- Preturile unitare si totale sunt ferme si nemodificabile pana la finalizarea contractului.
-locul de executie al lucrarii fata de care se va raporta pretul din propunerea financiara: SCDP Constanta, str. Pepinierei, nr.1, loc. Valu lui
Traian, jud. Constanta
- Ofertantii vor prezenta deviz/calculatie de cheltuieli însotit(a) de desfasuratoarele pentru materiale, manopera, utilaje, transport, colaborari,
cazare etc. întocmite amanuntit cu evidentierea: cantitatilor, preturilor/tarifelor unitare si a oricaror elemente justificative. Devizul/calculatia va
prezenta toate cotele procentuale utilizate pentru: CAS, somaj, FUASS, fond de risc si accidente, sanatate, regii si profit, precum si
formulele de calcul aferente.
-Calculele aritmetice se vor face cu doua zecimale, fara aproximari. Costurile pentru verificari, teste, probe, asistenta tehnica la probe si
punere in functiune intra în sarcina contractantului si vor fi incluse în oferta.Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin
semnare si stampilare.
- Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul, conform legii, de a solicita orice alte clarificari cu privire la oferta depusa astfel încât
adjudecarea ofertei câstigatoare sa se faca pe baza tuturor justificarilor prezentate de ofertant.
- Ofertantul este obligat ca prin oferta financiara depusa, sa prezinte eventualele obiectiuni aferente clauzelor contractuale specifice
proiectului de contract (daca este cazul) .
- Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta financiara.
- Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul nu poate prezenta obiectiuni asupra clauzelor contractuale obligatorii;
- Data de echivalenta leu/euro: cursul de schimb valutar stabilit de BNR la data publicarii in SEAP a invitatiei de participare

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
1. Adresa la care se depune oferta: registratura SCDP Constanta, str. Pepinierei, nr.1, loc. Valu lui Traian, jud. Constanta, etaj I;
2. Ofertantul va introduce oferta sa în original si copie, separat, în doua plicuri, notându-se corespunzator plicurile cu ,,original’’ si ,,copie’’.
- Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent.
- Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului.
- Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzator.
- Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea si adresa ofertantului precum si cu inscriptia:”A NU SE
DESCHIDE INAINTE DE DATA…….” (data indicata in invitatia de participare) – oferta ,, Achizitie lucrare de forare put de apa, bazin de
acumulare apa si statie de pompare”.
- Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru
ratacirea ofertei.
- Numar de exemplare în copie: 1 exemplar .

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-11-2012 14:07

Pagina 5/6

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII
1)Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare;
2)În cazul în care unii operatori economici uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile
ulterioare, de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte îndeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formular A), au
obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când
primesc din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare.
3)In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 contin, în cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea
contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic închis, care va fi depusa la registratura
autoritatii contractante din str. Pepinierei, nr.1, loc. Valu lui Traian, jud. Constanta, etaj I, la data si ora indicate în solicitare.

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 alin b) din OUG nr.34/2006 cu toate modificarile si completarile
ulterioare.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic al SCDP Constanta
Adresa postala: Str. Pepinierei, nr.1, Valu lui Traian, jud. Constanta, Localitatea: Valu lui Traian, Cod postal: 907300, Romania, Tel. +40 241231300,
Email: scdpconstanta@yahoo.com, Fax: +40 241231187, Adresa internet (URL): http://www.cercetarepomicola-constanta.ro
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