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Proiectare si executie ,,Retele de apa – apa uzata in
localitatea Begheiu Mic, Orasul Faget, judetul Timis“
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
ORASUL FAGET
Cod de identificare fiscala: 2509958; Adresa: Strada: Calea Lugojului, nr. 25; Localitatea: Faget; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305300; Tara: Romania; Persoana de contact: Danut Stoian; Telefon: +40 0256320611; Fax: +40 0256320611; E-mail: plfaget@online.ro;
Adresa internet: (URL) https://www.primariafaget.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
Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Proiectare si executie ,,Retele de apa – apa uzata in localitatea Begheiu Mic, Orasul Faget, judetul Timis“
Numar referinta: 2509958/1/2019

II.1.2) Cod CPV principal
45231100-6 Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Proiectare si executare

II.1.4) Descrierea succinta
Lucrările necesare se executa in intravilanul localitatii, terenul aparţinând domeniului privat, Orasul Faget, conform CFatașat docmentației CF- 401593, CAD :Top 65 Begheiul Mic .
Realizarea investitiei de apă si canalizare implică ocuparea definitivă a terenului , pe o suprafata de aproximativ 1270 mp, acesta
fiind ocupata de sistemul de alimentare cu apa si sistemul de canalizare propus.
Suprafaţa de teren necesară pentru zonele de lucru şi organizarea de şantier, reprezintă suprafaţa ocupată temporar pe perioada de
execuţie a lucrării.
Se consideră suprafata ocupata definitiv: suprafaţa ocupată efectiv de caminele de vane propuse în acesta lucrare, hidranți, caminele
de branșament și gospodăria de apă.
In masura in care termenele prevazute la art. 161 din Legea 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite
raspunsul la clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin (1), orice operator economic interesat sa participe la prezenta procedura are dreptul de a
solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire cu 10 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 4517366,21; 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
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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: 45231100-6 Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:
FagetFaget

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform evaluarilor din SF, valoarea estimata a contractului Proiectare si executie ,,Retele de apa – apa uzata in localitatea Begheiu
Mic, Orasul Faget, judetul Timis“ este de:
Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre):
4.517.366,21 lei fara TVA
Din care valoarea estimata la executia lucrarii:
4.405.283,38 lei fara TVA
Valoarea estimata pentru organizarea de santier:
43.582,83 lei fara TVA
Valoarea estimata pentru serviciile de proiectare (inclusiv verificarea tehnica a proiectului):
58.500,00 lei fara
TVA
Valoarea estimata pentru serviciile de asistenta tehnica (in perioada de executie si pentru participarea la faze de control):
10.000,00 lei fara TVA

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect)
Descriere: Specialistul desemnat de elaboratorul proiectului, cu experienta, in domeniul proiectarii, responsabil de gestionarea
proiectului de la concepere la încheiere, care coordoneaza toate proiectele de specialitate, realizandu-le cu forte proprii sau apeland
pentru anumite parti de proiect la birouri, firme de proiectare specializate (dupa caz subproiectanti de specialitate)
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: - Pentru implicarea in minim 3-5 contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care constituie
obiectul contractului si in care sa fi avut atributii de coordonator colectiv de proiectare , cel putin de aceeasi categorie de
importanta cu a obiectivului de investitii obiect al prezentei proceduri – se va acorda punctaj maxim – 2 puncte.
- Pentru implicarea in minim 6-7 contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care constituie obiectul contractului si in
care sa fi avut atributii de coordonator colectiv de proiectare, cel putin de aceeasi categorie de importanta cu a obiectivului de
investitii obiect al prezentei proceduri – se va acorda punctaj maxim – 3 puncte.
- Pentru implicarea in minim 8-9 contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care constituie obiectul contractului si in
care sa fi avut atributii de coordonator colectiv de proiectare, cel putin de aceeasi categorie de importanta cu a obiectivului de
investitii obiect al prezentei proceduri – se va acorda punctaj maxim – 4 puncte.
- Pentru implicarea in 10 sau mai multe contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care constituie obiectul
contractului si in care sa fi avut atributii de coordonator colectiv de proiectare, cel putin de aceeasi categorie de importanta cu a
obiectivului de investitii obiect al prezentei proceduri – se va acorda punctaj maxim – 5 puncte.
Nivel minimal: In cazul Coordonatorului colectivului de proiectare (sef de proiect) se va considera ca implicarea in 2 proiecte/
contracte similare este cerinţa minimala impusa prin Caietul de sarcini. Sub acest nivel considerat minimal oferta va fi declarata
neconforma.
Denumire factor evaluare: inginer de specialitate ( domeniul amenajari si constructii hidrotehnice)
Descriere: Specialistul desemnat de elaboratorul proiectului, cu experienta, in domeniul amenajari si constructii hidrotehnice,
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responsabil de intocmirea partilor scrise si desenate ale proiectului.
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: - Pentru implicarea in minim 3-5 contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care constituie
obiectul contractului si in care sa fi avut atributii de inginer de specialitate (domeniul amenajari si constructii hidrotehnice), in cadrul
unor proiecte de apa-canal de cel putin aceeasi categorie de importanta cu a obiectivului de investitii al prezentei proceduri – se va
acorda punctaj maxim – 2 puncte.
- Pentru implicarea in minim 6-7 contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care constituie obiectul contractului si in
care sa fi avut atributii de inginer de specialitate (domeniul amenajari si constructii hidrotehnice), in cadrul unor proiecte de apacanal de cel putin aceeasi categorie de importanta cu a obiectivului de investitii al prezentei proceduri – se va acorda punctaj maxim
– 3 puncte.
- Pentru implicarea in minim 8-9 contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care constituie obiectul contractului si in
care sa fi avut atributii de inginer de specialitate (domeniul amenajari si constructii hidrotehnice), in cadrul unor proiecte de apacanal de cel putin aceeasi categorie de importanta cu a obiectivului de investitii al prezentei proceduri – se va acorda punctaj maxim
– 4 puncte.
- Pentru implicarea in 10 sau mai multe contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care constituie obiectul
contractului si in care sa fi avut atributii de inginer de specialitate ((domeniul amenajari si constructii hidrotehnice), in cadrul unor
proiecte de apa-canal de cel putin aceeasi categorie de importanta cu a obiectivului de investitii al prezentei proceduri – se va
acorda punctaj maxim – 5 puncte.
Nivel minimal: In cazul Inginerului de specialitate (domeniul amenajari si constructii hidrotehnice) se va considera ca implicarea in 2
proiecte/ contracte similare este cerinţa minimala impusa prin Caietul de sarcini. Sub acest nivel considerat minimal oferta va fi
declarata neconforma.
Formula de calcul al punctajului obtinut de ofertant pentru factorul de evaluare P1:
P1= nr. Puncte Coordonator colectiv de proiectare + nr. Puncte inginer de specialitate
Note:
1) Suma punctajelor acordate fiecărui expert pentru experienţa similara si implicit punctajul total obtinut se va calcula prin
insumarea punctelor obţinute de fiecare expert propus pentru implementarea proiectului;
2) Pentru a nu exista dubii cu privire la experienta expertului se vor prezenta documente contrasemnate de catre beneficiarul
proiectului/lucrarii respective din care sa reiasa calitatea avuta de catre expert in cadrul acelui contract. In cazul in care nu este
posibila o recomandare de la beneficiarul proiectului/lucrarii respective, ofertantii pot prezenta contractele dintre angajatorul
expertului si beneficiarul contractului insotit de planse, documente, etc. de unde sa reiasa calitatea avuta de catre expert in cadrul
contractului respectiv.

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:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative prin care se poate demonstra neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 se vor solicita doar
ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016.
Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si / sau acordul de
subcontractare conf. Notificare nr.256/08.12.2016 ANAP.
Aceste documente pot fi:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
• 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
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rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
• alte documente edificatoare, dupa caz.
2. Persoanele ce detin functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt:
MARCEL AVRAM – primar;
VALENTINA SITA – secretar general oras
GROZA DELIA – contabil
SZOMBAT ZOLTAN - Inspector specialitate
Consilieri locali: ANTONI IONEL-NICUŞOR; BIRO LĂRIMIOARA LAVINICA; BIRĂU VICTOR; BOLDIA IOAN; BOAMBĂ BOGDANCLAUDIU; DOICA-VOINESCU CAMELIA-MARIANA; GAŞPAR DAN; IOVA IOAN; ISTUDOR LENUŢA; LAZĂR VALERICĂ-IONEL;
MUREŞAN IOAN; PALCONI COSMIN-BOGDAN; SITA VASILE; TOMONI DUMITRU-TRĂIAN
STOIAN DĂNUȚ - Responsabil achizitii
Radulescu Adi – expert cooptat
Ofertantii trebuie sa prezinte o declaratie privind evitarea conflictului de interese cu persoanele care detin functii de conducere in
cadrul primariei odata cu depunerea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.
Operatorii economici 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.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii
contractante.

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
Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani în valoare cumulata de cel puțin 4.400.000 lei fara TVA valoare care
se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrărilor executate, la nivelul a minim 1 maxim 2 contracte care sa fi inclus executarea
de lucrari similare.
Experienta similara se poate demonstra si prin prezentarea unui contract care sa cuprinda atat prestari de servicii similare cat si
executarea de lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica.
Ofertantii pot prezenta o experienta similara privind lucrarile in urmatoarele domenii: reabilitarea primara si/sau reparatie capitala
si/sau lucrari de executie si/sau modernizare aferente lucrarilor de alimentare/aductiune cu apa/canalizare/apa uzata/ apa menajera.
- Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea ceritei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut,
corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea
autoritatii contractante:
- procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor / proces verbal pe obiect întocmite în
conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate
cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii:
beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul
executiei lucrarilor;
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea
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autoritatii contractante. Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si
/ sau acordul de subcontractare conf. Notificare nr.256/08.12.2016 ANAP.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta
parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Totii ofertantii care vor beneficia de sustinerea unui/unor terti sustinatori vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente:
- angajament ferm
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente anexe la angajament, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini
ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, prin precizarea modului efectiv in care se va materializa sustinerea
ofertantului, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea.
Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia
neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertantul trebuie sa fi executat servicii similare în ultimii 3 ani în valoare cumulata de cel putin 58.500,00 lei fara TVA valoare care
se poate demonstra prin servicii similare executate, la nivelul a maxim 2 contracte.
Ofertantii pot prezenta o experienta similara privind serviciile de proiectare in urmatoarele domenii:
Se va lua in considerare orice faza/etapa a proiectarii aferente reabilitarii primare si/sau reparatiei capitale si/sau lucrarilor de
executie si/sau modernizare aferente lucrarilor de alimentare/aductiune cu apa/canalizare/apa uzata/ apa menajera. - Mentiune: In
cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta-institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul
la care fac referire cerintele de mai sus, este autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul economic care avand
calitatea de executant in contractul de achizitie publica a subcontractat proiectarea unei parti din acesta.
Astfel, documentele reprezentand certificari de buna executie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta-institutie
publica, aceasta fiind beneficiarul serviciilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de contractantul initial.
Ratiunea acestei mentiuni are la baza prevederile art 218 alin 4 din Legea 98/2016.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea ceritei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut,
corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
Procesele verbale de recepție a serviciilor sau recomandări din partea beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte
documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizeazăa toate informațiile solicitate
pentru demonstarea indeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară.
3.) Proportia de subcontractare
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr.5). - Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor
include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți.
În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va
prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător
de către fiecare dintre aceștia.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință 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 cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind
capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și
prezentarea unui alt subcontractant.

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: 13.04.2020 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: 13.08.2020
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.04.2020; 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
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea
documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate
electronic
(site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la
prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire
derulate prin
mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul
anuntului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici
se vor înregistra
în SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite
solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru
comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea
facilitatilor tehnice disponibile în SICAP (Sectiunea “Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin
fisa de date a achizitiei. 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. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai
sus autoritatea contractanta
va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare
de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele
de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea
pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele
documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu
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semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari, pe care il vor anexa la
propunerea tehnica semnat si stampilat. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: • În vederea
departajarii ofertelor cu punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura
fiind desfasurata integral prin mijloace electronice).

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:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.8 alin 1 litera b din Legea nr.101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
ORASUL FAGET
Adresa: Strada: Calea Lugojului, nr. 25; Localitatea: Faget (Timis); Cod postal: 305300; Tara: Romania; Telefon: +40 0256320611; Fax: E-mail: plfaget@online.ro; Adresa internet: (URL) https://www.primariafaget.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2020
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