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Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca
Numar invitatie / anunt: 389232 / 08.07.2016
Denumire contract: Reparatie capitala sala sport
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1)
Sediul social
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca
Cod fiscal: 4288381, Adresa: Calea Manastur nr.35, ClujNapoca, Telefon: +40 264596384, Fax: +40
264593792 , Email: achizitii@usamvcluj.ro
I.1.2)
Adresa la care se transmit ofertele:
Calea Manastur nr.35, ClujNapoca, Romania, cod postal: 400372, telefon:+40 264596384, fax:+40 264593792,
persoana de contact:Dan Lung
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: Educatie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)
Denumire contract:
Reparatie capitala sala sport
II.1.2)
Tip contract: Lucrari
II.1.3)
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)
Obiectul contractului:
Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze lucrari de reparatii care constau in :  Lucrari de reparatii
generale si de renovare (zidarie, pardoseli, acoperis)  Lucrari de instalatii de incalzire  Lucrari de instalatii
electrice  Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare
II.1.6)
CPV: 452122905  Lucrari de reparatie si de intretinere a complexelor sportive (Rev.2)
II.1.7)
Impartire pe loturi: Nu
II.2)
CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)
Valoare estimata: 621,940 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)
Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire

Descriere
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele
ofertantului în cuantum de 11.308 lei. Garantia de participare se constituie
conform art 36 din HG nr. 395/2016. Pentru garantia constituita intro valuta,
echivalenta de schimb leu/valuta se va calcula la cursul BNR la o data cu 5 zile
inainte de data limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate este de
90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Forma de constituire :a)

Garantie de participare

Garantie de buna executie

virament bancar in contul autoritatii contractante numarul
RO27TREZ2165005XXX006891 Trezoreria Cluj, CUI 4288381 sau b) printr–un
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o
societate de asigurari, care se prezinta in original la sediul autoritatii
contractante ,in cuantumul si pentru perioada prevazuta pana la data limita de
depunere a ofertelor.Pentru ofertantii incadrati in categoria IMM cuantumul
garantiei este stabilit la jumatate din suma , cu conditia ca acestia sa prezinte
dovada incadrarii in aceasta categorie (declaratie IMM din fisierul Formulare ).
Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai
tarziu la termenul limita de depunere a ofertelor(incarcata in SEAP in format
electronic cu semnatura electronica ,indiferent de modalitatea de constituire
aleasa, iar daca garantia este constituita printr–un instrument de garantare
emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, se
prezinta in original la sediul autoritatii contractante ,in cuantumul si pentru
perioada prevazuta pana la data limita de depunere a ofertelor.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului si
se constituie in termen de 5 zile de la data semnarii contractului. Perioada de
valabilitate a garantiei de buna executie trebuie sa fie cel putin egala cu durata
contractului aferent. Modul de 00constituire conform art.4042 si cu respectarea
art. 36 alin (3)(5) din HG 395/2016. În conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare, IMMurile pot solicita reducerea cu 50% a
garantiei de buna executie prin prezentarea documentelor justificative
corespunzatoare. Forma de constituire a garantiei de buna executie este printr
un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau
de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia de buna
executie se va constitui cu termen de valabilitate astfel încât sa poata fi
restituita executantului, dupa cum urmeaza:  70% din valoarea acesteia se
restituie în termen de 14 zile de la data încheierii procesuluiverbal de receptie
la terminarea lucrarii, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei, iar
riscul pentru vicii ascunse este minim;  restul de 30% din valoarea garantiei, la
expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal
de receptie finala.

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: 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice  Formularul nr. 1. Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa cerinta
corespunzatoare in formular DUAE distinct din documentatia de atribuire.Încadrarea în situatia prevazuta la
art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Aceasta declaratie trebuie prezentata in original numai de
ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat / tertul
sustinator/ subcontractantul dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.
196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile
art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 (2) din acelasi act normativ 
Formularul nr.2 Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa cerinta
corespunzatoare in formular DUAE distinct din documentatia de atribuire.Încadrarea în situatia prevazuta la
art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire (inclusiv de ofertantul asociat / tertul sustinator/subcontractantul dupa caz) pana la data incheierii
raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice va
prezenta Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor
catre bugetul general consolidat (formulare tip elaborate de autoritatile competente din tara în care ofertantul
este rezident). Aceste documente se depun în oricare dintre urmatoarele forme: în original, în copie legalizata
sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele fiscale trebuie sa prezinte faptul ca
ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati
competente din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de
plata a impozitelor catre bugetul general consolidat in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. 3.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 
Formularul nr. 3. Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa cerinta
corespunzatoare in formular DUAE distinct din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la
art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Aceasta declaratie trebuie prezentata in original numai de
ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat / tertul
sustinator/subcontractantul, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.
196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile
art. 60 literele d) si e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publiceFormularul nr.4. Ofertantul/ofertantul
asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formular DUAE distinct din
documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. art. 60 literele d) si e) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului
de achizitie publica. Aceasta declaratie trebuie prezentata in original numai de ofertantul clasat pe primul loc
dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat / tertul sustinator/subcontractantul, dupa
caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se
comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea
ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Prof.dr. Cornel CATOI  Rector;
Prof.dr.Bogdan GEORGESCUProrector;Prof.dr.Ioana POPProrector;Conf.dr.Adrian Nechita OROS
Prorector;Conf. dr.Andrei MIHALCAProrector;Conf.dr. Leon MUNTEANProrector;Sef luc.dr. Dan Cristian
VODNARProrector;Ec.Viorel PORUTIUDirector General Administrativ;Ec.Aurelia MARIANDirector
economic;Ing.Doru Mircea SABAUDirector Dep.Cercetare;Jr. Silvia MIHALIConsilier juridic;Jr. Ioana
Georgiana DAGAUConsilier juridic;Ing.Dan LUNGSef Birou Achizitii;Ing.Dorin BIAAdministrator de
patrimoniu;Ing.Sorin POTRAAdministrator de patrimoniu;Ing. Adrian TIUCAAdministrator de patrimoniu;Ing.
Florin MARIANAdministrator de patrimoniu Certificat constatator de eliberat de Oficiul Registrului Comertului
de pe lânga Tribunalul Teritorial, în original, copie legalizata, sau copie cu mentiunea “conform cu originalul”
valabil la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte: adresa actuala si obiectul de activitate al
societatii. Modalitatea de indeplinire: Pentru persoanele fizice/ juridice romane : Certificat constatator emis de
Oficiul Registrului Comertului (copie certificata pe proprie raspundere pt.conformitate cu originalul), ofertantul
isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie
valabile/reale,la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele fizice / juridice straine : documente
edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional , in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul
este rezident (traducere legalizata in limba romana).Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va
completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE distinct din documentatia de atribuire.Acest certificat
trebuie prezentat in original numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire
(inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de
atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Se solicita operatorilor economici sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2013,
2014, 2015) .Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru
fiecare an in parte. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e)
necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de
depunere a ofertelor insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele
certificari trebuie sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,
valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si sa precizeze daca au fost duse la bun sfarsit, prin semnarea
unui proces verbal de receptie finala/receptie la terminarea lucrarilor/receptie partiala. Atunci cand un grup de
operatori economici depune oferta comuna, cerinta cu privire la experienta similara se demonstreaza prin
luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul sau grupul de
operatori economici (asocierea) are un tert sustinator pentru experienta similara, aceasta se demonstreaza in
proportie de 50% de grup si 50% de tert .,Informatii privind subcontractantii si specializarea acestora Pentru
informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata  Intro 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: 25.07.2016 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intrun proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 08.07.2016 21:09
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