Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 400358
Informatii despre validarea invitatiei / anuntului
Numarul documentatiei de atribuire: 264709 / 23.02.2017
Data transmiterii in SEAP: 23.02.2017 09:22
Data publicarii in SEAP: 23.02.2017 09:55
Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 0663 DRAGASANI SCOALA MILITARA
DE SUBOFITERI DE JANDARMI DRAGASANI
Numar invitatie / anunt: 400358/ 23.02.2017
Denumire contract: Modernizare pavilioane sali clasa – Compartimentare Mansarde.
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
UNITATEA MILITARA 0663 DRAGASANI SCOALA MILITARA DE SUBOFITERI DE
JANDARMI DRAGASANI
Cod fiscal: 13341905, Adresa: str. I.C. BRATIANU nr.25, Dragasani, Telefon: +40
250810552, Fax: +40 250810532, Email: achizitii.smsjd@scoaladragasani.ro
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: Ordine si siguranta publica
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Modernizare pavilioane sali clasa – Compartimentare Mansarde.
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Modernizare Pavilioane Sali Clasa din cazarma Dragasani. Scoala are în administrare doua
pavilioane cu destinatia Sali de clasa construite în anul 1915, a caror destinatie initiala a fost
diferita de cea actuala si la care se executa lucrari de consolidare si modernizare în vederea
asigurarii unor conditii normale de desfasurare a procesului de învatamânt. Pe lânga
necesitatea consolidarii, au fost propuse recompartimentari la parter si mansardare care sa
îmbunatateasca procentul de arie utila corespunzator nevoilor actuale, masuri de izolare
termica conform prevederilor legale, refacerea totala a instalatiilor, etc. Ulterior, pe timpul
executarii lucrarilor a aparut necesitatea compartimentarii nestructurale în cadrul acestei
investitii cu materiale usoare ignifuge a mansardei între axele 1- 5 ale fiecarei cladiri pentru
amenajarea unor spatii de cazare, grupurile sanitare aferente, executia unei scari exterioare de
acces/evacuare si a masurilor de iluminare prin acoperis fara modificare a formei acestuia, ce
reprezinta obiectul acestui contract. Mentionam ca investitia de baza în cadrul careia se va
derula si acest contract de compartimentare si amenajare a mansardei, se afla în curs de
executie, fiind finalizate lucrarile de rezistenta si partial arhitectura. Contractul de

compartimentare mansarde care urmeaza a fi atribuit presupune achizitia urmatoarelor
categorii de lucrari: arhitectura + rezistenta, instalatii sanitare si termice, instalatii electrice,
instalatii curenti slabi, instalatii de apa si retele canalizare, organizare de santier. Valoarea
estimata a contractului este de 1.651.920 lei fara TVA. Modificarea contractului de achizitie
publica, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în conditiile prevazute la art. 221 din
Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât
în cazul si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin
organizarea unei noi proceduri de atribuire în conformitate cu dispozi?iile legii.
II.1.6) CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 1,651,920 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare este de 16.000 RON. Perioada de
valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu cea a ofertelor, respectiv 90 de
zile de la data limita de primire a ofertelor. Garantiile de participare se constituie de catre
ofertant, astfel: • sub forma de instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea
ori supravegherea în conditiile legii, care se va prezenta cel mai târziu la data si ora limita de
depunere a ofertelor – model prevazut în sectiunea formulare,modele; • prin virament bancar
în contul autoritatii contractante UM 0663 Dragasani RO04TREZ6725005XXX000082
deschis la Trezoreria Dragasani. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data
si ora limita de depunere a ofertelor. Întrucât procedura se desfasoara online, garantia de
participare se va depune scanat în SEAP pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor. În
cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele
asocierii si sa se mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori
economici. Echivalenta pentru o garan?ie de participare depusa în alta valuta se va face la
cursul BNR din data publicarii anuntului de participare simplificat în SEAP.
Garantie de buna executie Garantia de buna executie se constituie în procent de 9 % din
valoarea contractului (fara TVA), astfel: • sub forma de instrument de garantare emis în
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii
speciale privind autorizarea ori supravegherea în conditiile legii. Garantia trebuie sa fie
irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie
se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate – model prevazut în sectiunea
formulare,modele; • prin virament bancar în contul autoritatii contractante UM 0663
Dragasani RO04TREZ6725005XXX000082 deschis la Trezoreria Dragasani. Garantia de
buna executie se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de
achizitie. În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are
obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat. În cazul
suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obligatia
de a completa garantia în corelatie cu noua valoare.

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: Motive de excludere la procedura Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu
trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: ofertantii ( inclusiv
asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori ) au obligatia completarii si prezentarii initiale a
Documentului European de Achizitie Unic (DUAE) ca prima dovada a neîncadrarii în
situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate. Ofertantii, tertii sustinatori si
subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr.
98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa
DUAE de catre ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti cu informatiile aferente situatiei
lor, prezentându – se odata cu DUAE si Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute
la art. 60 din Legea nr. 98/2016 în conformitate cu formularul nr. 13 din cadrul documentatiei
de atribuire. În cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se
emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute în DUAE, se va accepta o declaratie pe
propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la
declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati
administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest
sens. Documentele emise in alta limba decât limba romana vor fi prezentate in limba in care
au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate
documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei
semnatare. Conform art. 123 alin (2) din H.G. 395/2016, operatorii economici depun oferta,
DUAE, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin
mijloace electronice. Acestea se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând
documente originale. Oferta este considerata inacceptabila daca oferta si documentele care o
însotesc nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Nedepunerea DUAE odata cu oferta
(inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila; Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului
sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa
caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia
ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat general (bugetul local, bugetul
de stat )la momentul prezentarii; - certificat de cazier judiciar pentru ofertant; - cazier judiciar
al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului
economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; -

certificat de cazier fiscal pentru ofertant; Persoanele cu functii de decizie din partea autoritatii
contractante care asigura organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Zamfir Marian,
Florica Cristian, Dediu Constantin, Zaharia Ileana Violeta, Apostolescu Marian. Operatorii
economici (inclusiv subcontractantii si/sau tertii sustinatori) ce depun oferta trebuie sa
dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a
constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac
obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va
completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv
subcontractantii si/sau tertii sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele
justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, sau în cazul
ofertantilor straini, documente echivalente emise în conformitate cu legisla?ia aolicabila în
tara de rezidenta;

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul proceduriiCerere 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: 20.03.2017 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90zile (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: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 23.02.2017 09:22

