
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 421772

 Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri
de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: MUNICIPIUL BRAILA
Numar invitatie / anunt: 421772 / 29.01.2018
Denumire contract: ,, Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru proiectul “Modernizare transport electric pe
Bulevardul Independentei”- Faza I prin procedura simplificata organizata conform prevederilor Legii nr. 98/2016 si HGR 395/2016
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
MUNICIPIUL BRAILA 
Cod fiscal:  4205670,   Adresa:  Piata Independentei, nr.1, Braila,  Telefon:  +40 239692394,  Fax:  +40 239692394

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
SEAP

I.1.3)  Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: 
In SEAP

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)  Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)  Tip Activitate: Altele (servicii publice locale)

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
,, Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru proiectul “Modernizare transport electric pe Bulevardul
Independentei”- Faza I prin procedura simplificata organizata conform prevederilor Legii nr. 98/2016 si HGR 395/2016

II.1.2)  Tip contract: Servicii
II.1.3)  Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)  Obiectul contractului: 

Servicii de elaborare a documenta?iei tehnico-economice pentru proiectul “Modernizare transport electric pe Bulevardul
Independen?ei”- Faza I prin procedura simplificata organizata conform prevederilor Legii nr. 98/2016 si HGR 395/2016
Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire.
Numarul zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea
contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari transmise în termen cu 6 zile înainte de data limita de depunere a
ofertelor.

II.1.6)  CPV: 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 98,222.22 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Valoarea garantiei de participare este de 1% din valoarea estimata a contractului,

adica 982,00 lei. Per de valabil a gar de particip este egala cu per de valabil a of, resp
120 zile calend de la term lim de dep a of.Dovada constituirii garantiei de participare
se depune scanata in SEAP de catre toti operatorii economici pana la data limita de
depunere a ofertelor.Gar de particip poate fi const si în alta moneda decât
lei,conversia lei valuta a cuantumului gar se va face la cursul BNR valabil la data pub
inv de particip.Avand in vedere principiul trat egal,nu se limiteaza emiterea gar doar
de catre o banca din Romania dar se recomanda ca aceasta sa fie emisa de catre o
banca care sa aiba coresp in Romania.Garantia trebuie sa fie irevocabila si se poate
constitui astfel:-virament bancar în contul RO10TREZ1515006XXX000216 deschis la
Trez Mun Braila- instr de gar emis în conditiile legii de o soc bancara sau de o soc de
asigurari.AC are dreptul de a retine gar de particip,of pierzând astfel suma
constituita,atunci când acesta din urma se afla în oricare din sit urm:- îsi retrage of în
per de valabil a acesteia- of sa fiind stab câstig,nu const gar de buna exec în termen
de 5 zile lucr de la data semnarii contract de achizitie publica-oferta sa fiind stabilita
câstig,refuza sa semneze contrac de achizitie publica în per de valabil a ofertei.Event
neconcord cu priv la indepl cond de forma ale gar de particip,inclusiv cele priv



cuantumul si valabil,se vor clarif de catre comisia de ev cu of in max 3 zile lucr de la
data-limita de dep a of,sub sanctiunea resping ofertei ca inacceptabila.

Garantie de buna executie

III.1.1.b) Garantie de buna executie da ¦ nu ? Garantia de buna executie a contractului
reprezinta 5% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui in termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica si de a o depune la
achizitor in termen de maximum 3 zile de la data constituirii. Se poate constitui astfel:
- Virament bancar intr-un cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent în administrarea acestuia la dispozitia Achizitorului. -
Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra
garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie
publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste
din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica
pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In
situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are
obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat,
conform art. 41 din HG 395/2016. Garantia de buna executie trebuie sa fie
irevocabila.

 
III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Criterii de calificare 
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al
profesiei
 Descriere: Cerinta nr. 1 Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se
incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 Modalitate de indeplinire: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/
Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea A „Motive referitoare la
condamnarile penale”. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator NU trebuie sa se regaseasca în
situa?iile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016. Incadrarea acestora in situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la
solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator
declarati in oferta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta nr. 2 Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza
in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 166 (2) din acelasi act normativ. Modalitate de indeplinire:
Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III – „Motive de excludere”
Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/
Subcontractantul/ Tertul sustinator NU trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016
coroborat cu art. 166 (2) din acelasi act normativ. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice coroborat cu art. 166 (2) din acelasi act normativ atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru
atribuirea contractului de achizitie publica. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire,
anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care
probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat, cat
si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de
atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din
care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. B. 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 faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii 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 Cerinta nr. 3 Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator
trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitate de indeplinire: Ofertantul
unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III – „Motive de excludere” – Sectiunea
C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale” De asemenea, ofertantul unic/Ofertantul asociat/
Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul A "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1)
din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul A va fi transmis in mod obligatoriu
impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/
Tertul sustinator NU trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 167, respectiv art. 60 alin (1) din Legea nr. 98/2016.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 167, respectiv art. 60 alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice atrage
excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica Ofertantul clasat pe primul loc
dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului,va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante,
urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat
pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: - certificate, caziere,
documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2)



si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz. Persoanele cu functie de
decizie si implicate in procedura din cadrul autoritatii contractante, în ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire sunt : Viorel Marian Dragomir – Primar Municipiul Braila Doinita Ciocan – Viceprimar Municipiul Braila Jantea Crican
Alexandru – Viceprimar Municipiul Braila Gurgu Vasilica – Director Executiv D.F.P.L. Bratu Angelica – Director Executiv
D.J.C.A.P.L. Neagu iuliana – director Executiv D.S.P.P.D.R.I. Surdu Marius Radu - Director Executiv D.A.P.L.P.P.P. Chiriac Ionica
- Director Executiv D.C.I.S.T. Termegan Marius - Director Executiv Directia Tehnic Prundea Elena – Director Executiv Directia
Patrimoniu Moldoveanu Mirela-Inspector Serv. Licitatii si Achizitii Publice în cadrul D.A.P.L.P.P.P. Partac Lucian- Inspector Serv.
Licitatii si Achizitii Publice în cadrul D.A.P.L.P.P.P. Constantin Elena - Inspector Serv. Licitatii si Achizitii Publice în cadrul
D.A.P.L.P.P.P. Simionov Andreea - Inspector Serv. Licitatii si Achizitii Publice în cadrul D.A.P.L.P.P.P. Robitu Florentina Anuta -
Inspector Serv. Licitatii si Achizitii Publice în cadrul D.A.P.L.P.P.P. Mateescu Marius - Sef Serviciu I.M.C.P.P.D Dinu Ileana - Sef
Serviciu A.S.S.E.P.P.D Badiu Virginia – Loredana- consilier local Bosneag Sorin – Eugen- consilier local Botea Petre –Bogdan-
consilier local Bucur Claudia – Raluca- consilier local Caranica George – Marius- consilier local Caprariu Lucian- consilier local
Dumitru Florin- consilier local Fusea Marian –Paul- consilier local Goanta Adrian – Mihai- consilier local Gojan Petru- consilier
local Ilie Gina- consilier local Ionita Ion – Sorin- consilier local Neacsu Cornelia- consilier local Patarlageanu Valentin- consilier
local Paun Dan- consilier local Petrescu Eduard – Herera- consilier local Pisica Ionut – Marius- consilier local Popa Petrica
Costel- consilier local Popescu Razvan- consilier local Priscop Cristian Florinel- consilier local Radulescu Daniela – Elena-
consilier local Traian Adrian- consilier local Voineag Cristiana- consilier local Nota: -Ofertantii inclusiv asociatii/tert
sustinatori/subcontractanti au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de
excludere. -Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator/ subcontractant) atrage respingerea
acesteia ca inacceptabila. -Ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, dupa caz:
Angajamentul ferm si documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care sa rezulte modul efectiv prin care
tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere \ Acordul de asociere \ Acordul de subcontractare
incheiat intre contractant si subcontractantul nominalizat in oferta astfel incat activitatile ce revin acestuia precum si sumele
aferente prestatiilor sa poate fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie
publica Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din
tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul este legal constituit, ca nu se afla în nici una dintre situatiile de anulare a constituirii
precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul
asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a
corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii
contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform
codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale
operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, etc.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre
Autoritatea Contractanta. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.
Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract
pe care o va realiza. Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care
subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii
declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in
concordanta cu partea din contract pe care o va realiza
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Cerinta nr. 1 Experienta similara: - lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult
ultimii 3 ani *), calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor Se vor prezenta informatii aferente principalelor servicii
prestate în ultimii 3 ani din care sa reiasa ca au fost prestate servicii similare, la nivelul a unul/ mai multe contracte. *) ultimii 3
ani se raporteaza la data limita de depunere a ofertelor. Prin servicii similare care fac obiectul contractului se în?eleg servicii de
natura ?i complexitate similara (ex:Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport) Pentru informatii
suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  PROCEDURA

IV.1.1)  Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2)  Modalitate de desfasurare: Procedura online

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: 

S.E.A.P.
IV.3.2)  Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)  Data limita de depunere a ofertelor: 12.02.2018 15:00
IV.3.5)  Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)  Data limita de valabilitate a ofertei: 120 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  MOD DE FINANTARE

VI.1.1)  Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da

VI.1.2)  Tip de finantare: Program / Proiect 
Program / Proiect: Programul Operational Regional - POR


