
EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU    OBIECTIVELE DE
INVESTIȚII:

LOT 1 – REABILITARE ALEE DIN STR. TG. MUREȘ
LOT 2 – REABILITARE ALEE DIN STR. MUNCII

LOT 3 – REABILITARE ALEE DIN STR. INDEPENDENTEI
LOT 4 – MODERNIZARE AL. FAGULUI

LOT 5 – MODERNIZARE AL. BUCIUMULUI
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL CAMPINA 
Cod de identificare fiscala: RO2843272; Adresa: Strada: CULTURII, nr. 18; Localitatea: Campina; Cod NUTS: RO316 Prahova; Cod postal:
105600;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  CAMELIA  IONESCU;  Telefon:  +40  244336134;  Fax:  +40  244371458;  E-mail:
achizitiipublice@primariacampina.ro; Adresa internet: (URL) www.primariacampina.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.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
EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU    OBIECTIVELE DE INVESTIȚII:
LOT 1 – REABILITARE ALEE DIN STR. TG. MUREȘ
LOT 2 – REABILITARE ALEE DIN STR. MUNCII
LOT 3 – REABILITARE ALEE DIN STR. INDEPENDENTEI
LOT 4 – MODERNIZARE AL. FAGULUI
LOT 5 – MODERNIZARE AL. BUCIUMULUI
Numar referinta: 2843272_2022_PAAPD1365487

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

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Executarea

 
II.1.4) Descrierea succinta
              MUNICIPIUL CAMPINA a identificat necesitatea executiei lucrarilor de reabilitare pentru:Alee din str. Tg. Mures, Alee din str.
Muncii, Alee din str. Independentei si modernizare pentru: Aleea Fagului, Aleea Buciumului. Situatia existenta este urmatoarea: Aleea
din str. Tg. Mures este un drum infundat, balastat, care prezinta denivelari intr-un stadiu avansat de degradare; Aleea din str. Muncii
este un drum infundat, cu un sistem rutier din balast si bolovanis, care prezinta denivelari intr-un stadiu avansat de degradare; Aleea
din str. Independentei face legatura intre str. Bistritei si str. Independentei si prezinta un sistem rutier din balast, care prezinta
denivelari intr-un stadiu avansat de degradare; Aleea Fagului este un drum infundat, cu un sistem rutier invechit, care prezinta
denivelari intr-un stadiu avansat de degradare; Aleea Buciumului un drum cu un sistem rutier din piatra, care prezinta denivelari
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intr-un stadiu avansat de degradare. Lucrările propuse a se executa sunt:
1. Pentru ALEEA formata din Strada Tg. Mures(L= 106 m; S=949 mp) se propune  refacerea partii carosabile si a trotuarului. Apele
pluviale vor fi preluate de o rigola carosabila noua, amplasata in zona de ingustarea aleii, ce va debusa intr-o retea de canalizare.
Refacerea spatiilor verzi va implica lucrari de umpluturi de pamant, teren vegetal si inierbare cu gazon.
2. Pentru ALEEA formata din Strada Muncii(L=98 m; S=747 mp) se propune  refacerea partii carosabile. Apele pluviale vor fi preluate
de o rigola carosabila noua, amplasata in zona de racordarea aleii la strada Muncii, ce va debusa intr-un put absorbant ce va fii
realizat in capatul acestei noi rigole carosabile. Refacerea spatiilor verzi va implica lucrari de umpluturi de pamant,teren vegetal si
inierbare cu gazon.
3. Pentru ALEEA formata din Strada Independentei(L=81 m; S=357 mp) se propune  refacerea partii carosabile si  parcare din pavaj
tip grila. Apele pluviale vor fi preluate de o rigola carosabila noua, amplasata in zona de ingustare a aleii, ce va debusa intr-o retea
de canalizare. Refacerea spatiilor verzi va implica lucrari de umpluturi de pamant, teren vegetal si inierbare cu gazon.
4. Pentru modernizare Aleea Fagului (L=118 m; S=294 mp) se propune  refacerea partii carosabile si a trotuarului. Apele pluviale vor
fi preluate de o rigola carosabila noua, amplasata in zona de ingustarea aleii, ceva debusa intr-o retea de canalizare. Refacerea
spatiilor verzi va implica lucrari de umpluturi de pamant, teren vegetal siinierbare cu gazon.
5. Pentru modernizare Aleea Buciumului (L=268 m; S=2090 mp)se propune  refacerea partii carosabile si a trotuarului. Refacerea
spatiilor verzi va implica lucrari de umpluturi de pamant, teren vegetal si inierbare cu gazon.
A. În conformitate cu prevederile art. 160 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care
orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații
suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
B.Autoritatea contractanta stabilește ca termenul  limită în care va răspunde tuturor solicitărilor  de clarificări  sau informații
suplimentare, este în a 6 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
Nota: AC va răspunde la solicitările de clarificări, adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit. Orice solicitare de
clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la
punctul B, astfel orice solicitare de clarificari transmisa in afara termenelor mentionate se va considera tardiva.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1465459,97; 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: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 5

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 LOT 1 – REABILITARE ALEE DIN STR. TG. MUREȘ

 
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: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
ALEE DIN STR. TG. MUREȘ-Municipiul CampinaALEE DIN STR. TG. MUREȘ-Municipiul Campina

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Pentru ALEEA formata din Strada Tg. Mures se propune  refacerea partii carosabile, care va avea ca structura urmatorul sistem rutier:
   - 4 cm strat de uzura din betonasfaltic BAPC 16 rul 50/70;
   - 6 cm strat de legatura din BADPC 22,4 leg 50/70;
   - 15 cm piatra Sparta amestec optimal;
   - 25 cm balast.
     Structura trotuarului va avea urmatorul sistem rutier:
   - 4 cm BA8 rul 50/70;
   - 15 cm balast sort 0-25;
   - Geotextil anticontaminant cu rezistenta la pansonare CBRmin= 3000N;
- 5 cm nisip.
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Apele pluviale vor fi preluate de o rigola carosabila noua, amplasata in zona de ingustarea aleii, ce va debusa intr-o retea de
canalizare. Refacerea spatiilor verzi va implica lucrari de umpluturi de pamant, teren vegetal si inierbare cu gazon.
Valoarea estimată a achiziției este de 371.926,96 lei fără TVA compusă din: constructii si instalatii - 366.430,50 lei fara TVA si
Organizare de santier - 5.496,46 lei fara TVA.
Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garanţia acordată lucrării
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 371926,96; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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.2.1) Titlu 
2 LOT 2 – REABILITARE ALEE DIN STR. MUNCII

 
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: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
ALEE DIN STR. MUNCII- Municipiul CampinaALEE DIN STR. MUNCII- Municipiul Campina

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Pentru ALEEA formata din Strada Muncii se propune  refacerea partii carosabile, care va avea ca structura urmatorul sistem rutier:
-    4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70;
-   6 cm strat de legatura din BADPC 22,4 leg 50/70;
-   15 cm piatra sparta amestec optimal;
-   25 cm balast.
Apele pluviale vor fi preluate de o rigola carosabila noua, amplasata in zona de racordarea aleii la strada Muncii, ce va debusa intr-
un put absorbant ce va fii realizat in capatul acestei noi rigole carosabile.
Refacerea spatiilor verzi va implica lucrari de umpluturi de pamant,teren vegetal si inierbare cu gazon.
Valoarea estimată a achiziției este de 350.065,63 lei fără TVA compusă din care: cheltuieli pentru relocarea/ protectiautilitatilor-
4.000,00 lei fara TVA; constructii si instalatii - 337.625,00 lei fara TVA si Organizare de santier - 8.440,63 lei fara TVA.
Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garanţia acordată lucrării
Pondere: 10%
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 350065,63; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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.2.1) Titlu 
3 LOT 3- REABILITARE ALEE DIN STR. INDEPENDENTEI

 
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: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
ALEE DIN STR. INDEPENDENTEI- Municipiul CampinaALEE DIN STR. INDEPENDENTEI- Municipiul Campina

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Pentru ALEEA formata din Strada Independentei se propune  refacerea partii carosabile, care va avea ca structura urmatorul sistem
rutier:
-   4 cm strat de uzura din betonasfaltic BAPC 16 rul 50/70;
-   6 cm strat de legatura din BADPC 22,4 leg 50/70;
-   15 cm piatra Sparta amestec optimal;
-   25 cm balast.
Structura rutiera pentru parcare:
-   8 cm pavaj tip grila;
-   Geotextile;
-   2 cm nisip de egalizare;
-   15 cm piatraspartaamestec optimal;
-   15 cm strat de fundatie din balast.
Valoarea estimată a achiziției este de 184.218,47 lei fără TVA si este compusa compusă din: constructii si instalatii - 181.027,89 lei
fara TVA si Organizare de santier - 3.190,58 lei fara TVA.
Nota: Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garanţia acordată lucrării
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 184218,47; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
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Tip finantare: Fonduri bugetare
 

II.2.1) Titlu 
4 LOT 4 – MODERNIZARE AL. FAGULUI

 
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: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
Aleea Fagului- Mun. CampinaAleea Fagului- Mun. Campina

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Pentru modernizare Aleea Fagului se propune  refacerea partii carosabile, care va avea ca structura urmatorul sistem rutier:
-    4cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70;
-   6 cm strat de legatura din BADPC 22,4 leg 50/70;
-   15 cm piatra Sparta amestec optimal;
-   25 cm balast.
Structura trotuarului:
-   4 cm BA8 rul 50/70;
-   15 cm balast sort 0-25;
-   Geotextil anticontaminant cu rezistenta la pansonare CBR min= 3000N;
-   5 cm nisip.
Apele pluviale vor fi preluate de o rigola carosabila noua, amplasata in zona de ingustarea aleii,  ceva debusa intr-o retea de
canalizare. Refacerea spatiilor verzi va implica lucrari de umpluturi de pamant, teren vegetal si inierbare cu gazon.
Valoarea estimată a achiziției este de 176.179,31 lei fără TVA compusă din: cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor- 4.000,00
lei fara TVA; constructii si instalatii - 169.634,79 lei fara TVA si Organizare de santier - 2.544,52 lei fara TVA
Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garanţia acordată lucrării
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 176179,31; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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.2.1) Titlu 
5 LOT 5 – MODERNIZARE AL. BUCIUMULUI

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
Aleea Buciumului- Mun. CampinaAleea Buciumului- Mun. Campina

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Pentru modernizare Aleea Buciumului se propune  refacerea partii carosabile, care va avea ca structura urmatorul sistem rutier:
-    4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70;
-   6cm strat de legatura din BADPC 22,4 leg 50/70;
-   15 cm piatra sparta amestec optimal;
-   25 cm balast
Structura trotuarului:
-   6 cm pavele din beton de ciment (C35/45)autoblocante;
-   4 cm strat de nisip pilonat (NP116-2004);
-   15 cm strat de fundatie din ballast ( NP116-2004, SR EN 13242:2013);
Refacerea spatiilor verzi va implica lucrari de umpluturi de pamant, teren vegetal si inierbare cu gazon.
Valoarea estimată a achiziției este de 383.069,60 lei fără TVA compusă din: constructii si instalatii - 369.866,15 lei fara TVA si
Organizare de santier - 13.203,45 lei fara TVA
Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garanţia acordată lucrării
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 383069,60; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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

 

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: 
1.Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: completare DUAE de către operatorii economici participanti la
procedura de atribuire(ofertant/candidat/asociat, tert sustinator si subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor, conform
Notificariilor ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019.
2.Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: completare DUAE de către operatorii economici participanti la
procedura de atribuire(ofertant/candidat/asociat, tert sustinator si subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor, conform
Notificariilor ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019. Documentele  care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:
   Certificatul de atestare fiscala privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurarilor sociale de
stat (sănătate, pensii, şomaj), eliberat ANAF, în original, copie legalizata sau copii certificate conform cu originalul, din care să reiasă
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că ofertantul nu are datorii scadente la data prezentării;
   Certificatul privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de autorităţile locale, în original, copie legalizata sau copii certificate
conform cu originalul, din care sa reiasă că ofertantul nu are datorii scadente la data prezentării; se va prezenta certificatul eliberat
pentru sediul principal. Pentru sediile secundare, precum şi pentru punctul/punctele de lucru pentru care exista obligaţii de plată,
aşa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC  se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea
obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.
   Cazier judicar al  operatorului  economic şi  al  membrilor organului  de administrare,  de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic,  sau acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.
   Conform art. 53 alin (3) din Legea nr.98/2016, actualizata, reprezentantul legal al operatorului economic va depune o declaratie pe
propria raspundere cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtator (in situatia in care forma de organizare a
operatorului economic ofertant/candidat, tert sustinator sau subcontractant la procedura este de societate pe actiuni, cu capital
social reprezentat prin actiuni la purtator), sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificarile si completarile ulterioare.
   Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166
alin (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
   Alte documente edificatoare, după caz.
Note:Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic, in cazul in care: 
(1) AC exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind
plata  impozitelor,  taxelor  sau a  contributiilor  la  bugetul  general  consolidat,  iar  acest  lucru a  fost  stabilit  printr-o hotarare
judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul
operator economic este infiintat.
(2) AC exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca
respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat.
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile
prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora
sau beneficiaza, in conditiile legii,  de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii  acestora, inclusiv, dupa caz, a
eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor. 
(4) Prin exceptie de la dispozitiile art. 165 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, un operator economic nu este
exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate
si restante este mai mic de 10.000 lei.
(5) In cazul in care in tara de rezidenta nu se emit certificari specifice privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat si
bugetul local, cazier judiciar - ofertantii straini au dreptul de a prezenta orice document eliberat de autoritati competente din tara in
care sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei, in conformitate cu prevederile legale in tara in care este stabilit. .
3.Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: completare DUAE de către operatorii economici participanti la
procedura de atribuire(ofertant/asociat, tert sustinator) la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, conform
Notificariilor  ANAP din 08.04.2019 si  02.07.2019.  În conformitate cu prevederile  art.  168 alin.  (3)  din Legea nr.  98/2016,  cu
modificările și completările ulterioare, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se
emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167
din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara
respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a
unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt: dl. Moldoveanu Ioan Alin-Primar, dl. Dumitrache Liviu-
Viceprimar, dl. Dobre Adrian Florin– Adminstrator Public, dna Moldoveanu Elena- Secretar general, dl. Anton Iulian- Director juridic,
dna Pulez Loredana- Director economic  dna Oprescu Eliza–Director Tehnic. Formularul nr. 1 se va completa si se va depune in SEAP,
odată cu DUAE, de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant unic, asociat, subcontractant si terț susținător) pana la
data limita de depunere a ofertelor.
Notă:
1)Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertant prin mijloace
electronice  în  S.E.A.P.,  semnate  cu  semnătură  electronică  extinsă  bazată  pe  un  certificat  calificat,  conform  Legii
nr.455/2001,republicată, privind semnătura electronică.
2) Se vor depune, odată cu DUAE, in SEAP, următoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinător din care rezultă modul
efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia,  a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere,  după caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale
informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest
lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.
Operatorii economici trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că
acestia sunt legal constituiţi, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că au capacitatea
profesională de a realize activitățile care fac obiectul contractului.
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Modalitatea de indeplinire: ccompletare DUAE de către operatorii  economici participanţi la procedura de atribuire, conform
Notificariilor ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanții
străini documente echivalente emise în țara de rezidență, să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante la finalizarea
evaluării ofertelor, de către ofertantul aflat în clasament pe primul loc.  Activitatea solicitată trebuie să fie autorizată conform art. 15
din Legea nr. 359/2004. Informaţiile cuprinse în respectivul document trebuie să fie reale/valabile la  data prezentarii documentului.
Pentru persoanele juridice române documentele se prezintă în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul, iar pentru
persoanele juridice străine documentele se prezintă în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul şi vor fi însoţite de
traducere autorizată. Persoanele juridice străine ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din
ţara de rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situaţiile de anulare a
constituirii precum şi faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activitaţile care fac obiectul contractului.

 
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.) Loturile: 1,2,3,4,5
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
1. Experienta similara.   Ofertantul va face dovada că a executat și a dus la bun sfârșit* în ultimii 5 ani**, lucrări de natură și
complexitate similară sau superioară celor care fac obiectul contractului***, valoare cumulata astfel: Lotul nr.1 – minim 370.000 lei
exclusiv TVA, la nivelul a minimum un contract - maxim doua contracte; Lotul nr.2 – minim 350.000 lei exclusiv TVA, la nivelul a
minimum un contract - maxim doua contracte; Lotul nr.3 – minim 180.000 lei exclusiv TVA, la nivelul a minimum un contract -
maxim doua contracte; Lotul nr.4 – minim 170.000 lei exclusiv TVA, la nivelul a minimum un contract - maxim doua contracte; Lotul
nr.5 – minim 380.000 lei exclusiv TVA, la nivelul a minimum un contract - maxim doua contracte. În vederea îndeplinirii cerinței de
calificare se vor depune certificate de bună execuție și/sau alte documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de
către clientul beneficiar. Certificatele/documentele trebuie sa fie datate, semnate în clar și fără prescurtări,  din care să reiasă
denumirea părților, denumirea contractului, obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent îndeplinit, etc., *) Prin
lucrări duse la bun sfârșit se înțelege: lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces verbal de receptive întocmit în
conformitate cu prevederile legale și tehnice aplicabile;  lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor; lucrări
recepționate însoțite de proces verbal de recepție finală.
**) ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13).
***) Prin lucrări similare se înţeleg lucrări de modernizare, reabilitare consolidare pe oricare dintre categoriile de drumuri / lucrari de
constructii drumuri noi.
Nota: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerințele se demonstrează prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. În această situație, și ofertantul asociat va completa DUAE - secțiunea "Criteriile de selecție"-
pct. C "Capacitatea tehnică și profesională". De asemenea, împreună cu oferta, se va încărca în SEAP și Acordul de Asociere, semnat
cu semnătură electronică extinsă, în cond. legii.
2.  Informații  privind susținerea (dacă este cazul):  Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi  dovedita prin sustinere, în
conformitate cu prevederile alin (1) art. 182 din Legea 98/2016. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.  Atunci când ofertantul demonstreaza îndeplinirea
cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti,
capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce priveste îndeplinirea respectivei/respectivelor cerinte.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art.60, art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016. Conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016,
odata cu depunerea DUAE, ofertantii  vor prezenta,  pentru tert sustinator si  angajamentul ferm al persoanei care va asigura
sustinerea.
3.Informatii privind asocierea (daca este cazul).Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul va fi asociere conform art.53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
În  cazul  în  care  mai  multi  operatori  economici  participa în  comun la  procedura de atribuire,  îndeplinirea criteriilor  privind
capacitatea tehnica si  profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor  tuturor membrilor  grupului,  iar
autoritatea contractanta solicita  ca acestia  sa  raspunda în  mod solidar  pentru executarea contractului  de achizitie  publica.
Asociatul/asociatii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60,
art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016. - 1.Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de
atribuire cu informațiile aferente situației lor, cum ar fi: beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea
și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE
urmează a fi prezentate în SEAP purtând semnătura electronică extinsă, la solicitarea AC, doar de către ofertantul clasat pe primul
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loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, astfel: Certificate de bună execuție și/sau alte documente
emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar care să ateste faptul că lucrările au fost executate în
conformitate cu normele profesionale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit, și din care să reiasă următoarele informații:
 - denumirea părților;
- obiectul lucrării astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind
experiența similară ;
- beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați;
- cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării);
- valoarea în lei, fără TVA
- perioada (inclusiv data încheierii contractului) mai exact intervalul periodic (data de început și data de finalizare) și locul execuției
lucrărilor;
 - procent îndeplinit.
Nota: Dacă valorile contractelor de natură similară sunt în altă monedă decât leu, pentru conversie se va lua în considerare cursul
mediu de referință publicat de BNR pentru anul/anii îndeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro.
Aceste documente vor fi prezentate și de către Ofertantul asociat, în situația în care resursele acestuia au fost luate în considerare
pentru îndeplinirea cerinței.
2.În cazul în care se invocă sustinerea de către unul sau mai multi terti
-se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;
- se va completa DUAE de catre tertii sustinatori nominalizati în oferta cu informatiile aferente situatiei lor;
- se va prezenta si se va completa odata cu DUAE - Angajamentul ferm al fiecarei persoane care va asigura sustinerea, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate, care trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat,
precizând fara echivoc cerinta pentru care tertul întelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a
sustinerii, în conditiile legii. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin angajamentul/angajamentele ferm/ferme
al/ale tertului/tertilor sustinator/sustinatori vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I
în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa
prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care
tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca
anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse în
sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat în functie de necesitatile care apar pe
parcursul îndeplinirii contractului în cauza, în conditiile si în termenele acestuia.
3.În cazul asocierii:Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente
situatiei lor. Conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016, odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta, pentru fiecare asociat,
si Acordul/acordurile de asociere.
Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de asociere vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acesta
trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui în anexa la contractul de achizitie publica.
2.) Loturile: 1,2,3,4,5
Proportia de subcontractare
În cazul în care are intenția sa subcontracteze parte/parți din contract, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea
subcontractanților si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia,
valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea
contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o
parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Subcontractantii pe ale caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru
demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare sunt considerati și terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta,
in același timp, și angajamentul ferm. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se
vor  prezenta  documente  relevante  pentru  partea  lor  de  implicare  în  contractul  care  urmeaza  sa  fie  îndeplinit.
Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform
prevederilor art.60, art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016.  Conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016, ofertanții vor
prezenta, odată cu depunerea DUAE pentru fiecare subcontractant, si acordul/acordurile de subcontractare. - Ofertantii vor prezenta
in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii
nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa
poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile
de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin
urmatoarele  elemente:  numele,  datele  de  contact,  reprezentantii  legali  ai  subcontractantului;  activitatile  ce  urmeaza  a  fi
subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In conformitate cu
prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea
contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor incheiate intre contractant
si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la
incheierea contractului de achizitie publica :
-vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor;
-vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de
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subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE;
-vor fi in concordanta cu Oferta;
-se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platiti direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor
include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul:
-vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului;
-vor preciza contul de Trezorerie al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile;
-vor indica valoarea aferenta lucrărilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar.
Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti
din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 03.08.2022 15:00

 
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: 03.02.2023
Durata in luni: 6

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.08.2022; 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
              1. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand preturi egale: Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul
loc au preturi egale, atunci pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP ofertantilor o noua propunere
financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai mic.
2.Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati / implicati in procedura se realizeaza conform Notificarii
ANAP din 08.04.2019.
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3. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari  privind documentatia de atribuire,  operatorii  economici  se vor înregistra în SEAP
(www.elicitatie. ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în
vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.
4. Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare simplificat. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia
de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.
5. In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.
221 din Legea 98/2016, coroborat cu art. 164 din HG 395/2016.
6. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

 
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: -Fax: +40 213104642 /
+40 218900745; E-mail: -Adresa internet: (URL) 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: 
Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia Juridica - Primaria Municipiului Campina 
Adresa: b-dul Culturii nr. 18; Localitatea: Campina; Cod postal: 105600; Tara: Romania; Telefon: -Fax: -E-mail: -Adresa internet: (URL)
www.primaricampina.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.07.2022
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