
Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie
lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe

perioada executiei lucrarilor  pentru obiectivul de
investitie „Sala de educatie fizica scolara, comuna Sînpaul,

sat Sînpaul nr.92, judetul Cluj”
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA 
Cod de identificare fiscala: 14273221; Adresa: Strada: Piata Natiunilor Unite, nr. 9; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal:  ;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  IOANA-ROXANA  TRAPIEL;  Telefon:  +40  0213167383/+40  0213167384;  Fax:  +40
0213167381;  E-mail:  office@cni.com.ro;   daniel.popescu@cni.com.ro;  maria.chisalita@cni.com.ro;  jenica.condrut@cni.com.ro;
marian.marineci@cni.com.ro; cristina.bardan@cni.com.ro;silvia.bratu@cni.com.ro;; Adresa internet: (URL) www.cni.com.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
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Constructii si amenajari teritoriale

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei
lucrarilor  pentru obiectivul de investitie „Sala de educatie fizica scolara, comuna Sînpaul, sat Sînpaul nr.92, judetul Cluj”
Numar referinta: 14273221_2020_PAAPD1138445

 
II.1.2) Cod CPV principal
45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada
executiei lucrarilor  pentru obiectivul de investitie „Sala de educatie fizica scolara, comuna Sînpaul, sat Sînpaul nr.92, judetul Cluj”
 
Valoarea estimata a contractului este de 2.095.444 lei și este compusă din:
 - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 30.516 lei
- Cheltuieli pentru investitia de baza: 2.018.190 lei
- Organizare de santier: 46.738 lei ( subcapitolul 5.1.)
 
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din
Legea nr. 98/2016.
Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.
98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la
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care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau
informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea  contractanta  stabileste  ca  termenul  limita  in  care  va  raspunde tuturor  solicitarilor  de  clarificari  sau  informatii
suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2095444; 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: 45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare: 
comuna Sinpaul, sat Sinpaul, judetul Clujcomuna Sinpaul, sat Sinpaul, judetul Cluj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei
lucrarilor  pentru obiectivul de investitie „Sala de educatie fizica scolara, comuna Sînpaul, sat Sînpaul nr.92, judetul Cluj”
 
Valoarea estimata a contractului este de 2.095.444 lei și este compusă din:
 - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 30.516 lei
- Cheltuieli pentru investitia de baza: 2.018.190 lei
- Organizare de santier: 46.738 lei ( subcapitolul 5.1.)

 
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: 
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.
98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.
Se va solicita tuturor ofertantilor, ca o data cu depunerea DUAE sa prezinte daca este cazul si angajamentul tertului sustinator
(impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.
Aceste documente pot fi:
•   certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
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general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
•   cazierul judiciar al operatorului economic și 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, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
•   după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
•   alte documente edificatoare, după caz.
Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60 din
Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici: ofertanti/asociati/subcontractanti/tert sustinator participanti la procedura de
atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Lg
98/2016 se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire ( ofertant, asociat, subcontractant si tert
sustinator).
In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea
contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie 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 justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autoritătii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
-   Manuela Irina Patrascoiu – Director General;
-   Daniela Ileana Orodel – Director Economic;
-   Cefalan Eduard-Adrian - Director Investiții;
-       Doru Valentin Ducan - Director Adjunct Directia Investiții;
-   Luiza Andrei- Director Directia Juridica si Contractare;
-   Stoica Felicia-Carmen - Sef Serviciu Avizare si Asistenta Juridica;
-   Dragomir Andra-Catalina - Sef Serviciu Contractare si Monitorizare Contracte;
-      Ioana - Roxana Trapiel - Șef Serviciu Serviciul Achiziții Publice si din Fonduri Proprii;
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă
că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire , întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor, care sa cuprinda informatii reale/actuale la momentul prezentarii.
 
ATENTIE! Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor
la nivelul unui DUAE distinct.
 
Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita
informatii direct de la autoritatile competente.

 
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 lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Lista principalelor lucrari executate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la
data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului
limita prevazut in Invitatia de participare publicata. Prin lista lucrarilor executate insotita de certificari/documente constatatoare sau
echivalent, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost
executate  in  conformitate  cu  normele  profesionale  in  domeniu  si  duse  la  bun  sfarsit  lucrari  similare  (lurari  de  constructii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1070322/23.06.2020] Pagina 3
Generat la: 08.07.2020 12:46



noi/reabilitare/modernizare/extindere aferente constructiilor civile)  cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta
procedura la nivelul unui contract, maximum 2 contracte, cu o valoare totala, fara TVA mai mare sau cel putin egala cu:
2.000.000  lei.
Nota: Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare
publicat initial. - Operatorii economici vor completa DUAE . Din documentele prezentate in vederea sustinerii experientei similare
(recomandari, procese verbale de receptie intocmite conform prevederilor legale sau orice alte documente relevante) trebuie sa
rezulte:  executia lucrarii,  valori, perioade de executie - data de inceput - data de finalizare, beneficiari - indiferent daca acestia din
urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in
domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit. Aceste documente  vor fi prezentate la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii
contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. Documentele edificatoare vor fi prezentate în
copie lizibilă cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba română. Pentru contractele exprimate în
euro se  va  folosi  pentru conversie  rata  medie  lunara  de schimb comunicată  de către  Banca Centrală  Europeană pe site-ul
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a  anului  în  care respectivul  contract  a  fost  semnat.  (exemplu:
decembrie 2015: 1 euro = 4,44 lei etc). Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro,
utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care
contractele au fost semnate. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile mentionate anterior.
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la
data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului
limita prevazut in AP/IP publicat. Prin lista serviciilor prestate, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent,
ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, a prestat si dus la
bun sfarsit  servicii  similare  (  servicii  de  proiectare  in  lucrari:  de  constructii  noi/reabilitare/modernizare/extindere  aferente
constructiilor civile ) ce urmeaza a fi atribuit la nivelul unui contract, maximum 2 contracte, cu o valoare totala, fara TVA mai mare
sau cel putin egala cu: 30.000  lei.
Nota: Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare
publicat initial. - Operatorii economici vor completa DUAE . Din documentele prezentate in vederea sustinerii experientei similare
(recomandari, procese verbale de receptie intocmite conform prevederilor legale sau orice alte documente relevante) trebuie sa
rezulte: obiectul serviciilor,  locul prestarii serviciilor, sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din
domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit  - indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, ca
serviciile  au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit. Aceste documente
vor fi prezentate la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in
clasamentul  intermediar.  Documentele edificatoare vor fi  prezentate în copie lizibilă  cu mentiunea „conform cu originalul”.
Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
însotite de traducere autorizata în limba română. Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie
lunara de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna
decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat. (exemplu: decembrie 2015: 1 euro = 4,44 lei etc). Pentru contractele
exprimate  in  alte  monede  decat  Euro,  se  transforma  mai  intai  in  Euro,  utilizandu-se  cursurile  medii  publicate  pe  site-ul
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate. Pentru transformarea Euro
in Lei se vor urma indicatiile mentionate anterior.
3.) Proportia de subcontractare
Autoritatea contractantă solicita operatorilor economici să precizeze partea/părțile din contract pe care intentionează să o/le
subcontracteze. In acordul de subcontractare se vor mentiona - Denumire subcontractant,  date de identificare subcontractant,
denumirea lucrarilor ce vor fi executate de subcontractant, procentul lucrarilor executate de catre subcontract. - Se va prezenta
DUAE in conformitate cu prevederile  art.  193 alin.  (1)  din Legea nr.   98/2016,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare,  iar
documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi  prezentate la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca este
cazul, odata cu prezentarea DUAE se vor transmite si acordurile de subcontractare

 

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
-
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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: 13.07.2020 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: 13.07.2021
Durata in luni: 12

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.07.2020; 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 preturile egale, atunci pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SIEAP ofertantilor care au ofertat cel
mai mic pret, o noua propunere financiara caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel
mai scazut.
2. Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si
elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, Autoritatea contractantă
asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata
Autoritatii Contractante (AC), în scris. AC precizează ca orice solicitare suplimentară pentru necesitatea executării unor lucrări ca urmare a
necunoașterii amplasamentului nu va fi luată în considerare.
3.  Autoritatea  contractantă  informeaza  oferantii  ca  va  publica  prin  mijloace  electronice  denumirea  şi  datele  de  identificare  ale
ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de
depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele.
Nota:
Pentru incarcarea documentelor in SEAP, recomandam operatorilor economici ca acestea sa fie arhivate in arhive de maxim 48 MB
semnate cu semnatura electronica extinsa , pentru a inlesni procesul de evaluare a ofertelor.
Nu se vor depune alte documente decat cele solicitate prin documentatia de atribuire.

 
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) www.cnsc.ro; 
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VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform prev. L.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

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, C.N.I. - S.A. – Directia Juridica – Serviciul Contencios 
Adresa: Piata Natiunilor Unite, nr. 9, bloc 107, sector 5; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 050122; Tara: Romania; Telefon: +40
213167383/84; Fax: +40 213167381; E-mail: office@cni.com.ro; Adresa internet: (URL) www.cni.com.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.06.2020
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