Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 411696

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
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Denumire plan

Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Autoritate contractanta: Compania de Apa Somes S.A.
Numar invitatie / anunt: 411696 / 22.08.2017
Denumire contract: Lucrari de alimentare cu apa a localitatilor Mera, Suceagu si Radaia, comuna Baciu – etapa a II-a – Conducte de
distributie, judetul Cluj
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1)
Sediul social
Compania de Apa Somes S.A.
Cod fiscal: R 201217, Adresa: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Cluj-Napoca, Telefon: +40 264591444, Fax: +40
264430886
I.1.2)
Adresa la care se transmit ofertele:
In 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: Da
I.2.2)
Tip Activitate: Apă
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)
Denumire contract:
Lucrari de alimentare cu apa a localitatilor Mera, Suceagu si Radaia, comuna Baciu – etapa a II-a – Conducte de distributie,
judetul Cluj
II.1.2)
Tip contract: Lucrari
II.1.3)
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)
Obiectul contractului:
Proiectul prevede realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa in localitatile Mera, Suceagu si Radaia, prin
extinderea sistemului zonal Cluj, din sistemul de alimentare cu apa Cluj-Aghires, de care sa beneficieze toti locuitorii. Debitul de
apa necesar alimentarii locuitorilor va fi prelevat din conducta PEID Ø 140 mm, sub presiune, ce alimenteaza cu apa rezervorul
de 400 mc, prevazut a se executa în etapa I prin cuplarea în statia de pompare aflata în localitatea Mera. Debitul de apa
prelevat în acest mod, Q=3,39 l/s (conform Breviarului de calcul cuprins în documentatie), va fi transportat printr-o conducta de
aductiune PEID Ø 110 mm Pn 16 bari, spre rezervorul de înmagazinare Mera prevazut în zona cea mai înalta a localitatii, de
unde va fi distribuit la consumatori printr-o retea cu regim gravitational. De asemenea, s-a prevazut facilitarea bransamentelor
la toate imobilele de pe traseul conductelor de distributie, prin realizarea cuplarilor la conducta publica proiectata si a conductei
de bransament pâna la limita de proprietate. Pentru masurarea volumului de apa distribuit la consumatori, s-au prevazut 2
contoare de apa unul amplasat la iesirea din rezervorul de înmagazinare V=300 mc din loc. Mera în camera vanelor si altul în
CV1M pentru contorizarea consumului de apa spre loc. Radaia. Pâna la realizarea unui sistem centralizat de colectare si
evacuare a apei uzate, apa uzata menajera rezultata în urma consumului de apa potabila va fi colectata în bazine vidanjabile
perfect etanse si evacuata din acestea în baza unui contract cu o societate specializata, conditie obligatorie a fiecarui
consumator, impusa în momentul solicitarii avizului de bransare la reteaua publica de apa. Obiectele investitiei sunt: 1.
Conducte de alimentare cu apa : Conducta de transport + Reteaua de distributie (inclusiv conducte de bransament la imobile),
în lungime totala de 24.292 m. 2. Rezervor semiîngropat de înmagazinare a apei, V=300 mc - localitatea Mera.
II.1.6)
CPV: 45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.7)
Impartire pe loturi: Nu
II.2)
CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)
Valoare estimata: 6,788,595.1 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
Garantie de participare

Descriere
Garantia de participare este de 60.000 LEI. Pentru situatia in care garantia de
participare este constituita in alta moneda, pentru evaluare si raportare unitare ale
cuantumului garantiei de participare se va utiliza cursul de referinta comunicat de BNR
la data publicarii anuntului de participare simplificat in SEAP. Valabilitatea garantiei de
participare va fi de minim 120 de zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor.
Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: - virament
bancar (ordin de plata vizat de banca in favoarea COMPANIA DE APA SOMES S.A.) in
contul IBAN RO28RNCB0106000767440001 deschis la BCR Cluj-Napoca sau -

Garantie de buna executie

instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate
de asigurari, in conformitate cu Formularul nr. 1. Dovada constituirii garantiei va fi
incarcata in SEAP pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Temei
legal art. 42 din HG nr. 394/2016. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de
participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod
solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în
alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
Restituirea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 44 din
HG 394/2016.
Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din pretul contractului,
fara TVA. Garantia de buna executie a contractului va fi constituita, in termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului sectorial, printr-un instrument de garantare
emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (conform
Formularului nr. 2) si cu o valabilitate egala cu durata contractului (inclusiv perioada de
garantie a lucrarii). Ofertantul va prezenta Declaratia privind modul de constituire a
garantiei de buna executie (Formularul nr. 3). Garantia de buna executie nu poate fi
constituita prin retineri succesive. Restituirea garantiei de buna executie se va face in
conformitate cu prevederile art. 48 alin. (4) din HG 394/2016.

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: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii ofertantului nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 72,
177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de
catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant, asociati, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile
aferente situatiei lor. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: Angajamentul ferm al tertului sustinator (Formularul
nr. 5) din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, Acordul de subcontractare (Formularul nr. 6) si/sau
Acordul de asociere (Formularul nr. 4), dupa caz. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi incarcate in SEAP, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente justificative pot fi: - certificate constatatoare din care
sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii; - 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. Informatiile de la nivelul documentelor prezentate vor fi reale/actuale la momentul prezentarii; - dupa caz, documente prin
care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2),
art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Informatiile de la nivelul documentelor prezentate vor fi reale/actuale la
momentul prezentarii; - alte documente, dupa caz. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati
competente din tara de origine sau din tara in care ofertantul este stabilit, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de mai sus,
in conformitate cu legislatia din tara de origine sau din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de
traducerea autorizata a acestora in limba romana. Declaratia de neincadrare in prevederile art. 72 din Legea 99/2016 se va prezenta
odata cu DUAE de catre ofertant, asociati, terti sustinatori si subcontractanti, prin completarea Formularului nr. 7. Cu privire la
neincadrarea in prevederile art. 72 din Legea nr. 99/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante, implicate
in procedura de atribuire, sunt: Dorin Marcel Ciataras, Emilia Rodica Filip, Mihai Gavril Iacob, Calin Vasile Neamtu, Doina Ivan, Corin
Adrian Budisan, Razvan Marcu, Ioan Damaschin, Levente Laslo Papai, Dana Mihaela Pop. Operatorii economici care depun oferta
trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a
realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa
DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta se aplica
inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis
de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi incarcate in SEAP la
solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Informatiile de la nivelul
documentelor prezentate vor fi reale/actuale la momentul prezentarii. Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna,
atunci fiecare asociat va demonstra ca indeplineste cerinta pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, a
executat in conformitate cu normele profesionale in domeniu si a dus la bun sfarsit lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului
care se atribuie prin prezenta procedura, cu o valoare totala cumulata mai mare sau cel putin egala cu 6.700.000 lei fara TVA. Prin
lucrari similare entitatea contractanta intelege lucrari de construire si/sau modernizare si/sau reabilitare retele de apa si/sau
aductiuni de apa si/sau retele de canalizare si/sau retele de fluide. Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate
pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din
care face obiectul contractului; sau - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; sau - lucrari receptionate
insotite de proces verbal de receptie finala. Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor
care fac obiectul contractelor prezentate drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.,Informatii privind
partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. 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: 18.09.2017 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (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: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 21.08.2017 12:09
Inapoi

Detalii procedura

