
ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMUNA PADES 
Cod de identificare fiscala: 4898932; Adresa: Strada: Principala, nr. 41; Localitatea: Pades; Cod NUTS: RO412 Gorj; Cod postal: 217327;
Tara: Romania; Persoana de contact: Mihaita Gabriel Troaca; Telefon: +40 253471298/+40 253471101; Fax: +40 0253471298; E-mail:
primariapades@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.primariapades.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
ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR
Numar referinta: 4898932/2022/1

 
II.1.2) Cod CPV principal
43262000-7 Utilaje excavatoare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Se va atribui un contract de furnizare produse care va cuprinde achiziţionarea unui buldoexcavator.
Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanţii pot solicita clarificări - 10 zile . Numărul
de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor (unul sau două termene) la care Autoritatea contractantă va
răspunde în mod clar si complet la toate solicitările de clarificări si/sau informaţii suplimentare primite de la operatorii economici
interesaţi - 6 zile

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 420168,07; 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: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 43262000-7 Utilaje excavatoare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO41 Sud-Vest Oltenia
Locul principal de executare: 
Comuna Padeș, județul GorjComuna Padeș, județul Gorj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului de furnizare produse este achiziționarea unui buldoexcavator.
Cerințele minime obligatorii ce trebuie îndeplinite sunt specificate în caietul de sarcini.
Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanţii pot solicita clarificări - 10 zile. Numărul de
zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor (unul sau două termene) la care Autoritatea contractantă va
răspunde în mod clar si complet la toate solicitările de clarificări si/sau informaţii suplimentare primite de la operatorii economici
interesaţi - 6 zile

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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.   Ofertanţii, terţii susţinători si subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din
Legea nr. 98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016 și
declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.  60 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probează
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii/entităţii contractante doar
ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:
-   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
-   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 în cadrul acestuia, asa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
-   după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
-   alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în ţara de origine sau ţara în care este stabilit ofertantul/terţul susţinător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.164, 165 si 167, autoritatea
contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe proprie 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.
2.   Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii/entităţii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt:
Din partea autoritatii contractante: Troacă Mihăiță Gabriel - primar;  Argintaru Mihail - viceprimar; Bivolaru Eugeniu Pompiliu -
secretar general, Popescu Aurel – consilier juridic, Ciorbă Marina – contabil,  Argintaru Maria – consilier principal urbanism, Curelea
Marinică Cristian – consilier achiziții publice - responsabil achizitii publice, Didea Ionica Florentina – consilier;
Consilieri locali: Antonie Serafim, Blaj Vasile, Cîrstoniu Dan, Cîlcioi Vasilică, Răuți Ion, Pleșu Ion, Pleșu Marian Ionuț, Pîrvulescu Daniel,
Pora Constantin, Rogobete Mariana, Țuhașu Constantin, Luca Ion.
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum si faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activităţile ce fac obiectul contractului de achiziţie publică/sectorială. Cerinţa se aplică
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inclusiv pentru subcontractanţi si/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE
distinct.
Modalitatea de îndeplinire:
Se  va  completa  DUAE  de  către  operatorii  economici  participanţi  la  procedura  de  atribuire  a  contractului  de  achiziţie
publică/sectorială cu informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă - informaţii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind
capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse în limba
română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorităţii/entităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In situaţia în care vor fi executate părţi din contract de către subcontractanţi, dovada înregistrării si corespondenţa activităţilor
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziţiei se va prezenta obligatoriu si de către subcontractanţi, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.

 
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.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Experienta similara: Ofertantul trebuie sa fi furnizat produse similare în ultimii 3 ani în valoare cumulata de cel putin 420.168,00 lei
fără TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor produselor similare furnizate, la maximum 3 contracte. - Se va
completa DUAE de către operatorii  economici participanți  la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de
experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociatii
nominalizati  va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.  La nivelul  DUAE trebuie precizate
următoarele informații:  numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse furnizate,
valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/ categoriile de servicii prestate
pentru care a fost responsabil în furnizarea produselor. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei, vor
fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor:
- copie după părți relevante din contractele de servicii prezentate ca experiență similară;
- procesul-verbal de predare-primire a bunurilor (după caz);
- procesul-verbal de receptie a bunurilor, care sa ateste faptul ca bunurile au fost furnizate si livrate în conformitate cu solicitarile
beneficiarului/sau alte documente cum ar fi: documente constatatoare sau orice alte documente din care sa reiasa urmatoarele
informatii: beneficiarul, cantitatea, perioada si locul livrarii produselor.
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr.98/2016.
Cerințe specifice: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte,
precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații
privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise
acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin
angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin
precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea,
fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care
va realiza acest lucru).
Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului  de  achiziţie  publică.  Răspunderea  solidară  a  terțului/terților  susținător/susținători  se  va  angaja  sub  condiția
neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea
acestuia/acestora) și acordul de asociere.
2.) Proportia de subcontractare
Se vor preciza părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.
Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractanţilor propusi, dacă acestia sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei. - DUAE completat de ofertant în care va
include si informaţii privind partea din contract care urmează a fi subcontractată si va avea anexat acordul de subcontractare (model
orientativ Formular nr.3). Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat,
incluzând informaţiile referitoare la situaţiile de excludere astfel cum acestea sunt menţionate la art.164, 165 si 167 din Legea
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nr.98/2016 precum si cele care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor pe care se bazează ofertantul.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinţă de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării
neîncadrării în motivele de excludere.
Operatorul  economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerinţelor de calificare prin subcontractanţi prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplineste cerinţele de calificare privind
capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere si solicită candidatului/ ofertantului o singură dată - înlocuirea acestuia
si prezentarea unui alt subcontractant.
Capacitatea tehnică si/sau profesională a operatorului economic susţinută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Cerinţe
specifice:
DUAE completat de ofertant în care va include si informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, precum si celelalte
aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susţinerii acordate.
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terţului susţinător (model orientativ Formularul nr.2) împreună cu documentele
anexe la angajament, transmise acestora de către terţ/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa
susţinerea acestuia/acestora.
Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie
prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat
susţinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul
concret în care va realiza acest lucru).
Totodată, prin angajamentul ferm, terţul/terţii se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului  de  achiziţie  publică.  Răspunderea  solidară  a  terţului/terţilor  susţinător/susţinători  se  va  angaja  sub  condiţia
neîndeplinirii de către acesta/acestia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.
După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terţului susţinator (impreună cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de către terţ/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea
acestuia/acestora) si acordul de asociere.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii  anumitor criterii de
calificare şi  selecţie sunt consideraţi  şi  terţi  susţinători,  caz în care acordul  de subcontractare reprezintă,  în acelaşi  timp,  şi
angajamentul ferm.
Autoritatea contractantă va lua în  considerare această susţinere,  ca probă a îndeplinirii  criteriilor  minime impuse în cadrul
documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)   terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;
b)   ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru
realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant

 

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: 16.02.2022 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: 16.06.2022
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Durata in luni: 4
 

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.02.2022; 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
              Interacțiunea cu ofertanții,respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:Pentru vizualizarea
documentației de atribuire incarnate in SICAP,operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate
electronic (site-urile furnizorilor de semnătura electronica).Reguli  de comunicare si  transmitere a datelor:  solicitările de clarificări
referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de
atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Secțiunea ”Documentație, clarificări și
decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire,
operatorii economici se vor înregistra în SICAP ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor
transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.
Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta prin
utilizarea facilităților tehnice disponibile în SICAP.Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a
achiziției.Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct
de vedere al  aspectelor financiare pe care le implica.  Operatorii  economici  vor transmite răspunsurile la  clarificări  si  eventualele
documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SICAP, în format electronic, semnate cu semnătura electronică,
conform Legii 455/20010 Operatorii economici vor respecta modelul de contract. Nota: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe
primul loc cu punctaje egale:
• Pentru ofertele clasate pe primul loc cu punctaj egal, departajarea se va face în funcție de preț, iar dacă și prețurile sunt egale se va
solicita depunerea în SICAP a unor noi oferte financiare. Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de
atribuire  și  indica,  motivat,  în  cuprinsul  acesteia  care  informaţii  din  propunerea  tehnică  și/sau  din  propunerea  financiară  sunt
confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile. Ofertantul depune oferta,
DUAE și documentele de calificare numai prin mijloace electronice.Documentele doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de calificare se
vor solicita ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. Pentru identificarea corectă și completă a propunerii
tehnice și financiare, toate documentele din propunerea tehnică și financiară vor fi numerotate și opisate.
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: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://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: 
Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor/instanţa competentă si vor fi soluţionate
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potrivit Legii nr. 101/2016.
Termenul de depunere al contestaţiei : în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
COMUNA PADEȘ 
Adresa: sat Călugăreni, strada Pandurilor, nr. 124, Comuna Padeș, jud. Gorj.; Localitatea: Pades; Cod postal: 217327; Tara: Romania;
Telefon: +40 253471101; Fax: -E-mail: primariapades@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.primariapades.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2022
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