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Detaliu invitatie 

Tip legislatie : OUG nr.34/2006 
Autoritate contractanta : Primaria Ceanu Mare 
Numar invitatie : 386199 / 25.03.2016 
Denumire contract : Reabilitare drumuri comunale si strazi in comuna Ceanu Mare, jud. Cluj 
Stare procedura : In Desfasurare 
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
I.1)   DESCRIERE 

I.1.1
)   

Sediul social  
Primaria Ceanu Mare   
Cod fiscal :  5227935,   Adresa :  comuna: Ceanu Mare;judetul Cluj;str.Principala;nr.376, Ceanu 
Mare,  Telefon :  +40 264367715,  Fax:  +40 264367715 ,  Email :  pintilie_clement@yahoo.com 

I.1.2
)   

Adresa la care se transmit ofertele:  
comuna: Ceanu Mare;judetul Cluj;str.Principala;nr.376, Ceanu Mare, Romania, cod postal: 405100, 
telefon:+40 264367715, fax:+40 264367715, persoana de contact:Clement Pintilie 

I.1.3
)   

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:  
Primaria comunei Ceanu Mare,str.Principala,nr.101 C, Ceanu Mare, judetul Cluj, Romania 

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

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1)   DESCRIERE 

II.1.
1)   

Denumire contract:  
Reabilitare drumuri comunale si strazi in comuna Ceanu Mare, jud. Cluj 

II.1.
2)   Tip contract : Lucrari 
II.1.
3)   Modalitatea de atribuire : Un contract de achizitii publice 
II.1.
5)   

Obiectul contractului:  
Lucrari de executie pentru Reabilitare drumuri comunale si strazi in comuna Ceanu Mare, jud. Cluj 
Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea caietului de sarcini din cadrul prezentei documentatii 
de atribuire. Valoarea totala estimata a contractului este 2.406.598 lei fara TVA. Valoarea totala a 
contractului de executie este de 2.369.027 lei fara TVA, Valoarea de cheltuieli diverse si neprevazute 
(clauze de variatie) este de 37.571 lei reprezentand 1.58 % din valoarea de executie. “Valoarea 
estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost 
definite de catre proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a 
contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i, respectiv art. 252 lit. j.” 

II.1.
6)   CPV: 45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2) 
II.1.
7)   Impartire pe loturi : Nu 



II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU 
II.2.
1)   Valoare estimata : 2,406,598 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 

Cuantumul garantiei de participare: 
47.380 lei In vederea participarii la 
procedura, ofertantul va depune o 
garantie de participare în valoare de 
47.380 lei. Perioada de valabilitate a 
gar.pentru participare este de 90 de zile 
de la data limita depunerii ofertelor. 
Garan. de part. se constituie prin 
virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis în 
conditiile legii de o societate bancara ori 
de o societate de asigurari, care se 
prezinta în original, în cuantumul si 
pentru perioada prevazuta în 
documentatia de atribuire. Restituirea si 
retinerea gar. de part. se va realiza 
conform cu art. 87 si art. 88 din HG 
925/2006.Pt ofertantii necâstigatori se 
va efectua dupa semnarea contractului 
de achizitie publica cu ofertantul/tii ale 
carui/caror oferte au fost desemnate 
câstigatoare, dar nu mai târziu de 3 zile 
lucratoare de la data expirarii perioadei 
de valabilitate a ofertei. Pt ofertantii 
câstigatori: restituirea gar. de participare 
se va efectua în cel mult 3 zile 
lucratoare de la data constituirii gar.de 
buna executie. În cazul ofertantilor care 
se regasesc în categoria IMM (facând 
dovada prin prezentarea doc. prevazute 
în Legea 346/2004) garantia de buna 
participare se constituie în procent de 
50 % din cuantumul precizat în doc. de 
atribuire; Pt conversia leu/valuta se va 
folosi cursul mentionat de BNR din data 
publicarii invitatiei de participare. In 
conditiile depunerii unei contestatii, se 
va constitui Garantia de buna conduita 
in valoare de 23.690 lei in conformitate 
cu prevederile art. 271 ind. 1 din OUG 
34/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, inclusiv OUG 51/2014 

Garantie de buna executie 

Garantia de buna executie se va 
constitui in procent de: 10% din 
valoarea contractului, fara TVA. 
Garantia de buna executie se constituie: 
prin retineri succesive din sumele 
datorate pentru facturi partiale, sau 
printr-un instrument de garantare emis 
in conditiile legii de o societate bancara 
sau de o societate de asigurari, care se 
va prezenta in original. In cazul 
constituirii garantiei de buna executie 
prin retineri succesive, contractantul are 
obligatia de a deschide un cont la 



dispozitia autoritatii contractante la 
unitatea Trezoreriei Statului in 
conformitate cu prevederile art.90 
alin.(3) din HG nr.925/2006, modificata 
de HG nr.1045/2011. Suma initiala care 
se depune de catre contractant in contul 
astfel deschis, nu trebuie sa fie mai 
mica de 0,5% din pretul contractului. In 
cazul ofertantilor din categoria 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii garantia 
de buna executie se constituie in 
procent de 50% din cuantumul precizat 
in documentatia de atribuire. Dovada 
incadrarii intrepriderii in categoria IMM, 
se realizeaza prin prezentarea - 
Formularul nr.18 “Declaratie privind 
incadrarea inreprinderii in categoria 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii. 
Restituirea garantiei de buna executie 
se face in conformitate cu prevederile 
art.92 alin.(4) din HG 925/2006. 

  

 

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:  Se vor prezenta: • In cazul in care oferta nu este semnata de catre reprezentantul legal al ofertantul ui se va completa Formularul nr. 24 Împuternicire pentru semnatarul ofertei; • Formularul nr. 1 
care ofertantul beneficiaza de sustinere conform ar t. 186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acest uia trebuie sa prezin te acest formular. • Formularul nr. 2. 
modificarile si completarile ulterioare; În cazul i n care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG 34/2006 si su stinatorii acestuia nu trebuie sa se afle în situat ia care determina excluderea din procedura de atrib uire, 
conform prevederilor art. 181 lit. a), c1) si d) di n OUG 34/2006. • Certificatul eliberat de Administr atia Finantelor Publice din care sa rezulte fa ptul ca operatorul economic nu are datorii scadente  la nivelul lunii anterioare celei in care este 
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Ac este documente vor fi prezentate în original, copie  legalizata sau copie l izibila “conform cu originalul”.
operatorul economic nu are datorii scadente la nive lul lunii anterioare celei in care este prevazut te rmenul limita de depune re a ofertelor. In cazul ofertantilor straini
competente din tara in care acestia sunt rezidenti,  prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a imp ozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in  con
fi prezentate în original, copie legalizata sau cop ie lizibila “conform cu originalul”. • Formularul n r. 2A - Certificat de participare cu oferta independenta; •  Formularul nr. 2B 
art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si comple tarile ulterioare. Persoanele care detin functii de  decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea,derularea si  finalizarea pro
aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire , inclusive persoanel e care aproba bugetul aferent PRIMAR -
contabil , Consilieri locali: BAIETAN ROMULUS, MURE SAN CRUCITA, OROS GAVRILA, ROTAR VALERIA, DIOSAN GA VRILA, TOTHEZAN ALEXAND
ADRIAN, CRISAN CORNEL. Comisia de evaluare: PINTILI E CLEMENT - Presedinte cu drept de vot, ZAHAN MARCE L- - Membru, BALCAU NELIA-  
pentru societate. • Cazier fiscal pentru societate.  • În cazul în care, din documentel e solicitate, reiese ca ofertantul are datorii, ace sta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. Sunt cons
care operatorii economici prezinta înlesniri la pla ta de genul esalonarilor sau compensar ilor, aprobate de catre organele competente în dome niu 1.Pentru persoane juridice/fizice române: Certi ficat constatator emis 
Comertului de pe langa Camera de Comert si Industri e Nationala sau Teritoriala, din care sa rezulte ca  domen iul de activitate al ofertantului (principal sau se cundar) corespunde obiectului procedurii. Din Certi ficatul constatator tre
rezulte : -denumirea operatorului economic si toate  datele de identificare; - codul unic de înregistra re; -sediul social, s edii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale , subunitati (adrese); 
legali ai operatorului economic; -domeniul de activ itate principal; -domeniile de activitate secundare ; Certificatul constatator se va depune in copie lizibila cu mentiunea „confor m cu originalul. Informatiile cuprinse in certifica tul constator 
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depu nere a ofertelor.In situatia in care din documentel e solicitate in acest sens nu reiese c a ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de cativitati ce fac obiectul achizitiei,conditia refe ritoare la 
capacitatea de exercitare a activitatii profesional e(inregistrare) va fi considerate neindeplinita iar  oferta inacceptabila in baza art.36 alin .1 lit.b din HG 925/2006. NOTA:solicitarea are la b aza cerintele legale expuse in art.15
359/2004 privind simplificarea formalitatilor la in registrarea in RC potrivit carora nu pot fi desfasu rate activitati autoriz ate,prin autorizare intelegan
a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfa surarii activitatilor declarate”.Dovada autorizarii  reiese din mentiunea c uprinsa in certificatul ORC la pc
autorizat. NOTA Pentru ofertantul clasat pe primul loc, autoritatea contractanta inainte de transmiter ea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va
copie legalizata. In cazul depunerii unor oferte co mune cerinta va indeplinita de fiecare asociat pent ru partea de contract p e care o realizeaza. 2.Pentru persoane jurid
înregistrare / atestare ori apartenenta din punct d e vedere profesional, în conformitate cu prevederil e legale din tara în ca re ofertantul este resident. Aceste documente vor f i prezent
originalul”, însotite de traducerea autorizata în l imba româna. În cazul depunerii unei oferte comune cerinta va fi indeplini ta de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizea
solicitate are ca efect descalificarea ofertantului , nefiind permisa completarea ulterioara 

Capacitatea economica si financiara 
 Descriere:  Cerinta nr. 1 Cifra medie de afaceri globala pe ult imii 3 ani (2013,2014,2015) trebuie sa fie egala sa u mai mare decât: minim  4.738.054 lei; Se solicita cifra de afaceri care vi zeaza activitatea din ultimii 3 ani.In cazul unei a socieri, 
fiecare asociat este obligat sa prezinte acest form ular, iar cerinta minima se va considera îndeplinit a în mod cumulativ. Pentru calcul cifrei d e afaceri exprimata în alta moneda decât Lei se va folosi cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat  
de BNR pentru fiecare an in parte. Compl.Form 3. In cazul unei asocieri, fiecar e asociat este obligat sa prezinte aceste cerinte,C apacitatea economica si
persoana, indiferent de natura relati ilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea nu tre buie sa se afle în situ
180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2 006, cu modificarile si completarile ulterioare. - Angajamentul ferm al tertului sustinator trebuie sa  garanteze autoritatii contractante indeplinirea ob ligatiilor asumate prin
ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului; vor fi îndeplinite cerintel e prevazute de art. 186 din OUG 34/2006 si 11 ind.1  din HG 925/2006. Atunc
calificare legate de situatia economica si financia ra ori ca pacitatea tehnica si/sau profesionala, prin invocar ea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti,  capacitatea acestuia/a
ofertantului/candidatului pentru indeplinirea respe ctivei cerinte. Pentru informatii sup limentare privind modalitatea de indeplinire a nive lul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea resp ectarii cerintelor ment

Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
 Descriere:  Cerinta nr.1 -Lista lucrarilor execu tate in ultimii 5 ani, Completare Formular nr. 4 -Lista principalelor lucrari, executate in ultimii 5  ani.,Cerinta nr. 2. Informatii privind experienta similara (executie lucr
ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca ofertantu l a executat lucrari a caror valoare cumulata sa fi e minim 2.369.027 lei la nivelul a maxim 3 contract e.,Cerinta nr. 3 Inform
de proiect, cu respectarea conditiilor minime impus e referitoare la studiile, pregatirea profesionala,  calificarea si experienta fiecarui membru nominali zat din cadrul echipei,
lucrare- persoana cu studii superioare tehnice in d omeniul tehnic drumuri (1 persoana); - Responsabil tehnic cu executia atesta MDRT in domen iul tehnic drumuri conform Legii nr.10/1995, HG 925 /1995, Ord. 777/2003, O
persoana); - Responsabil calitate CQ- persoana cu s tudii medii si/sau superioare, documente di n care rezulta (decizia angajatorului, etc.) ca poa te desfasura activ. resp. calitate, in conf. cu Lg.  10/1995 (1persoana); 
COR214204 sau echivalent- persoana cu studii superi oare, experienta specifica dovedita prin implicarea  intr- un contract in care a avut atributii similare cu ce le pe care le va avea in contractul ce urmeaza a fi  incheiat (1persoana); 
Securitate si sanatate in munca - Minim un topometr ist persoana cu atestat/autorizare in domeniu, cf. Ordinului nr. 107/2010 pentru realizarea trasarilor la fata locul ui; In cazul depunerii unei asocieri, liderul asoci erii va depune si un 



centralizator la resurselor membrilor asocierii. Ce rintele de mai sus trebuie indeplinite indifferent daca resursele sunt asi gurate d e catre ofertant, ofertant asociat, subcontractant sau tert sustinator. Mentiune: pt. operatorii econo mici care 
prezinta experti straini se accepta certificatele e chivalente si nu I se va impune operatorului econom ic obtinerea atestatului/ certificatului r ecunoscut de autoritatile romane la momentul depune rii ofertei.,Daca ofertantul/candidatul isi 
demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala in vocand si sustinerea acordata de alta persoana, se va dovedi sustinerea pr in angajament ferm al persoanei resp
excluderea din procedura de atribuire, conform art.  180 si 181 lit. a), c1), d) Completare Formular 28  Completare Formular 29 ( dupa caz) Completare Formular 30 ( dupa caz) Comp leta
neincad. In prev. art. 691 din OUG 34/2006,Cerinta 4. O declaratie referitoare la utilajele, instalati ile, chipamentele tehni ce de care poate dispune op. economic pt. indeplini rea corespunzatoare a contra
cazul unei asocieri se va prezenta si formularul pe  intreaga asociere (cerinta obligatorie). Completar e Formular 5 “Declarati e privind utilajele, instalatiile, echipamentele te hnice” Documente (in copie lizibila 
dovada detinerii sub orice forma (proprietate,/cont ract de inchiriere/leasing/angajament de pinere la dispozitie) a utilajelo r, instalatiile, echipamentele tehnice declarate Fo rmualrul 5 Documentele vor fi valabile la data 
ofertelor. In contractul de inchiriere se va specif ica exact utilajele inchiriate si disponibilitatea acestora pe perioada de implicare a acestora in realizarea lucrarii.,Cerint a 5 Informatii privind subcontractantii.Completare Formula
subcontractanti” Completare Formular 12B- “Date recunoastere subcontractanti”,Cerinta 6 Infor matii privind asociatii.Operatorii economici se pot  asocial in vederea par
conformitate cu art. 46 din OUG 34/2006. In cazul i n care oferta declarata castigatoare va fi o oferta  depusa de catre o asociatie d e operatori economici, autoritatea contractanta va solicita ca asocierea operatorilor economici sa fie  legalizata
cu desemnarea unui lider de asociatie- fara obligatia ca prin aceasta asociere sa se forme ze o noua persoana juridica Dovada implementarii un ui sistem de management
corespunzator activitatii care face obiectul proced urii– in copie lizibila cu mentiunea ”conform cu original ul”.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie  sa fie indeplinita de 
realizeaza,Dovada implementarii unui sistem de mana gement al mediu lui in conformitate cu SR EN ISO 14001” sau echival ent, corespunzator activitatii care face obiectul p rocedurii 
cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie sa fie  indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza Pent ru informatii suplimentare privind modalitatea de i ndeplinire a nivelul(ur
respectarii cerintelor mentionate consultati fisa d e date 
 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
IV.1) 
  

PROCEDURA 

IV.1.
1)   Tipul procedurii  Cerere de oferta 
IV.1.
2)   Modalitate de desfasurare : Procedura offline 

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 : - 
IV.3.
4)   Data limita de depunere a ofertelor : 05.04.2016 09:00 
IV.3.
5)   Data si ora deschiderii ofertelor : 05.04.2016 12:00 
IV.3.
6)   Data limita de valabilitate a ofertei : 90 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 finan tat din fonduri comunitare : Nu 
VI.1.
2)   Tip de finantare : Fonduri bugetare  
Data expedierii prezentei invitatii:  23.03.2016 09:34 

 


