
Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-
economice (P.T.E. Rest de executat, PAC, POE, Asistenta

tehnica, Actualizare deviz general) la obiectivul "Apărarea
impotriva inundațiilor a localităților Solești-Vaslui-Secuia,

jud. Vaslui ” III
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD 
Cod de identificare fiscala: 23780878; Adresa: Strada: Th. Vascauteanu, nr. 10; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 700462;
Tara: Romania; Persoana de contact: ADRIAN HARAT; Telefon: +40 232218192; Fax: +40 232213884; E-mail: achizitii@dap.rowater.ro;
Adresa internet: (URL) www.rowater.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
Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

 
I.5) Activitate principala
Alta activitate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (P.T.E. Rest de executat, PAC, POE, Asistenta tehnica, Actualizare deviz
general) la obiectivul "Apărarea impotriva inundațiilor a localităților Solești-Vaslui-Secuia, jud. Vaslui ” III
Numar referinta: 23780878_2021_PAAPD1314925

 
II.1.2) Cod CPV principal
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului îl constituie elaborarea documentațiilor tehnico-economice (Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.) cu
evidentierea lucrarilor executate si a restului de executat, Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (P.A.C.) – rest
de executat, Proiectul de Organizare a Executiei Lucrarilor (P.O.E) – rest de executat, Asistenta tehnica, Actualizare Deviz General)
pentru obiectivul de investiții "Apărarea impotriva inundațiilor a localităților Solești-Vaslui-Secuia, jud. Vaslui ”.
CLAUZA SUSPENSIVA
Procedura de atribuire va fi initiata sub incidenta clauzei suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este
conditionata de  alocarea creditelor de angajament cu aceasta destinatie,  semnarea contractului  facandu-se cu respectarea
dispozitiilor  referitoare la angajare  cheltuielilor  din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Avand in
vedere dispozitiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea
Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare
achizitiei vor fi asigurate prin alocarea  creditelor de angajament cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de motive,
creditele de angajament nu vor fi alocate, pe o perioada de 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire
se va anula de drept, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare, in  conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c. din
Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.
Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare de vreun prejudiciu
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cauzat in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acesteia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost
notificata asupra existentei unui astfel de prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de
mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia
descrisa.
Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensiva este de 6 luni, astfel incat, in cazul in care conditia semnarii contractului
de finantare nu este indeplinita, procedura de atribuire este anulata.
 
Nota: Termenul pana la care operatorii economici pot transmite solicitarile de clarificari/informatii suplimentare asa cum s-a
mentionat la sectiunea I.3- 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari vor fi
adresate in termenul precizat in documentatie, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificari in a 4 -a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 294117,65; 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: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 71310000-4 Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Locul principal de executare: 
Lucrările proiectate/executate sunt amplasate în bazinul hidrografic Barlad, in subbazinul raului Vaslui, intre acumularea Solesti si
confluenta cu raul Barlad (cca. 35 km lungime)Lucrările proiectate/executate sunt amplasate în bazinul hidrografic Barlad, in
subbazinul raului Vaslui, intre acumularea Solesti si confluenta cu raul Barlad (cca. 35 km lungime)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Datorita Studiului de Fezabilitate actualizat in anul 2012 a rezultat necesitatea actualizarii Proiectului Tehnic de Executie -Rest de
executat.
Conform actului aprobator (O.U.G. 443/2014) capacitatile  totale aprobate sunt:
•   Amenajare albie;
•   Regularizare albii 40,93 km;
•   Indiguiri                61,29 km;
din care:
Capacitati rest de executat:
•   Regularizare albii 3,93 km;
•   Indiguiri               16,29 km;
 
Lucrari executate si receptionate:
•   Obiect 1 – Sector I cu L= 650 ml.;
•   Obiect 2 – Sector II cu L= 2.620 ml;
•   Obiect 3 – Sector III cu L= 1.700 ml;
•   Obiect 4 – Sector IV cu L= 5.360 ml.
•   Obiect 8 – Constructie exploatare 1-buc.
 
Scopul acestei activitati  este actualizarea Proiectului tehnic de Executie – rest de executat,  datorita Studiului de Fezabilitate
actualizat in anul 2012, precum și demararea procedurii de execuție.
Pentru realizarea Serviciilor de proiectare – elaborarea documentaţiilor tehnico-economice Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.) cu
evidentierea lucrarilor executate si a restului de executat, Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (P.A.C.) – rest
de executat, Proiectul de Organizare a Executiei Lucrarilor (P.O.E) – rest de executat, Asistenta tehnica, Actualizare Deviz General)
pentru obiectivul de investiții "Apărarea impotriva inundațiilor a localităților Solești-Vaslui-Secuia, jud. Vaslui ” este necesar să se
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proiecteze o serie de lucrări după cum urmează:
 
•   Regularizare albii - 3,93 km
•   Indiguiri – 16,29 km

 
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 cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate de către operatorii economici prin completarea DUAE urmează a
fi prezentate la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit
la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
-   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc) valabile la momentul prezentării;
-   dupa caz, declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la
bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare/punctele de lucru;
-   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, decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă
din certificatul constatator 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 nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
-   alte documente edificatoare, după caz.
 
•   Declarația pe propria răspundere, privind neîncadrarea în prevederile art. 60 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice  - se va
prezenta Formularul 1.
Declarația va fi prezentată de către toți participanții odată cu depunerea DUAE.
Totodată, ofertanții, odată cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul terțului susținător (împreună 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), acordul de asociere și acord de subcontractare, întrucât neprezentarea acestor documente poate face obiectul
unei solicitări de clarificări.
Informații pentru persoanele juridice străine: se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de
atribuire (ofertanți/ ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) cu informațiile ce caracterizează capacitatea lor. Persoanele
juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea eligibilității. Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica
prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016.
Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autoritătii contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea
procedurii de atribuire sunt următoarele: Serban CHIHAIA - Director ABA Prut-Bârlad, Olga MUSTEATA – Director Economic, Gabi
MUSTEATA – Director Tehnic Exploatare, Mentenanță a ISNGA și Investiții, Lacramioara HRANICI – Director Tehnic M.E.I.-R.A.
Operatorii economici ce depun oferta 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 din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are
capacitate 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 primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
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ofertelor.
În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care o realizează.
Această cerință privind situația personală a operatorului economic este motivată de faptul că autoritatea contractantă trebuie să se
asigure că atribuirea contractului nu se va face unor operatori economici care se află în situația expusă la art. 60 din Legea 98/2016.

 
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 servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, prin care ofertantul trebuie să demonstreze că, în cursul unei perioade care
acoperă cel mult ultimii 3 ani, raportați la termenul limită de depunere a ofertelor, a mai prestat servicii de proiectare tehnică
similare în valoare cumulată de minimum 290.000 lei fără TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Prin lucrări similare se înțelege servicii de proiectare tehnică în domeniul Constructii si amenajari hidrotehnice, respectiv: amenajări
de albie, regularizari albie, indiguiri etc. - 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 document/contract/părți relevante din contract/proces-
verbal de recepție sau recomandare, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar urmează a fi prezentate
la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor.
Lăsăm la latitudinea operatorilor economici ce documente vor prezenta, atâta timp cât din aceste documente vor rezulta: numele
beneficiarilor, obiectul contractului de servicii, valoarea, perioada și locul prestarii serviciilor și modul de îndeplinire a obligațiilor
contractuale cu precizarea dacă au fost sau nu au fost duse la bun sfârșit.
Cerința referitoare la experiența similară este necesară în contextul gradului de complexitate a contractului ce urmează a fi atribuit.
Cerința este fundamentată respectând legislația actuală și este mai mică decât valoarea estimată. Îndeplinirea pragurilor valorice
impuse va dovedi că ofertanții au capacitatea de a derula contracte de o asemenea complexitate.
Autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a
informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării procedurii de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru
a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. 
La solicitarea autorității contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor, va prezenta documentele justificative care probează susținerea de care beneficiază și îndeplinirea cerințelor.
 În cazul în care ofertantul își demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind capacitatea tehnică invocând susținerea acordată
de către o altă persoană (conform art. 182 din Legea nr. 98/2016), la solicitarea autorității contractante doar ofertantul clasat pe
primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta documentele justificative care probează
susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, cu respectarea dispozițiilor legale.
Totodată, ofertanții, odată cu depunerea DUAE, vor prezenta 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), a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere după caz. Întrucât nedepunerea odată cu DUAE a
Angajamentului terțului susținător, Acordului de asociere și Acordului de subcontractare poate face subiectul unei solicitări de
clarificări.
2.) Proportia de subcontractare
Lista cuprinzând subcontractanții,  dacă este cazul  –  în  cazul  în  care părți  din contractul  de achiziție  publică urmează să se
îndeplinească de unul sau mai mulți subcontractanți. - Modalitatea prin care poate fi demonstrată indeplinirea cerinței: se va
completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.  Documente
și informații relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși cu privire la partea/parțile din
contract pe care aceștia urmează sa o/le îndeplinească urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către
ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Ofertanții vor prezenta odata cu
depunerea DUAE acordul de subcontractare.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata
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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: 17.12.2021 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: 17.03.2022
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2021; 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
              Pentru îndeplinirea obligației de la art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 22
alin. (5) din HG nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile/entitățile contractante vor configura DUAE direct în
secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației de atribuire. DUAE, astfel configurat, va fi atașat automat de
către sistem la respectiva documentație, ca fișier în format .xml. In perioada de evaluare, ofertantii vor urmari solicitarile de clarificari in
cadrul sectiunii "intrebari" si vor raspunde prin completarea spatiului creat, respectiv prin atasarea documentelor solicitate. 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. Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire va fi realizata in SICAP. Ofertele
care nu sunt insotite de DUAE vor fi respinse ca inacceptabile in conformitate cu prevederile art. 137, alin. (2), lit. b) din HG 395/2016. In
cazul in care vor exista doua sau mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor
care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara sub forma de clarificari de documente in SICAP care contin noi preturi, caz in
care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Deoarece procedura de atribuire se
desfasoara integral prin mijloace electronice, operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SICAP. Ofertele ale caror preturi exclusiv in TVA
nu vor fi criptate in SICAP nu vor fi supuse evaluarii.

 
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
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-
 

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform legii 101 din 19 mai 2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
COMPARTIMENT JURIDIC PRUT BARLAD 
Adresa: Str. Th. Vascauteanu, nr. 10, Iasi; Localitatea: Iasi (Iasi); Cod postal: 700462; Tara: Romania; Telefon: +40 232218192; Fax: +40
232213884; E-mail: dispecer@dap.rowater.ro; Adresa internet: (URL) www.rowater.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2021
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