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GINGA SORIN-

NOTA JUSTIFICATIVA
privind alegerea criteriilor de selectie

Categoria: (Bunuri/Lucrari/Servicii): executie lucrari extindere refele
electrice/instalalii electrice.

Denumirea contractului: EXTINDERE RETELE ELECTRICE DE
DI S TRIBUTIE PUBLICA LOCALITATEA SAUCENITA, COMUNA
VACULE$TI, JUDETUL BOTO $ANI

Codul de clasificare CPV -4523l400-9-Lucrdri de constructii de linii
electrice(Rev.2)

453 1 0000-3-Lucrf,ri de instalajii electrice(Rev.2)

Valoarea estimata a achizitiei: 355.808,00 lei fara TVA, echivalent a 79.521,00
euro fara TVA, la cursul BNR din data de 12.02.2016, adica leuro: 4.4744Lei .

Procedura de achizitie conform legii. achizi{te direct[.

Pozitia in Programul Anual al Achizitiilor Publice: pozitia l.l

.Vdcule5ti jud.Botogani cod pogtal: 0777445 telefon: O23 U 620220 fax: 0231 I 620222



Pentru evaluarea capacitatii tehnice a ofertantilor se propun urmatoarele cerinte

minime de calificare:

- experienta similara: Operatorii economici vor face dovada executarii in ultimii
5 ani a unor lucrari de natura similara, duse la bun sfarsit, in valoare de

355.808,00 lei fara TVA. In acest sens, se va prezenta minimum un contract

(parti relevante ale acesfuia -beneficiar, obiectul contractului, valoarea

contractului, durata contractului, semnaturile) /proces verbal de receptie la
terminarea lucrarilor sau finala insotit de cel putin o recomandare din partea

benefi ciarului lucrarii.

- Informatii privind capacitatea tehnica: Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani

+ certificari de buna executie pt cele mai importante lucrari. Operatorii
economici vor prezenta - Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de

certiflcari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.

- Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care

dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut ofertant, in special
pentru asigurarea controlului calitatli: Operatorii economici vor prezenta

Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angalat si al cadrelor de

conducere si Anexa cu privire la personalul de specialitate care va fi implicat in
realizarea contractului. Se va prezenta si - Declaratia de angajament privind
resursele umane.

Ofertantul trebuie sa dispuna de personal necesar pentru indeplinirea

contractului.Persoanele propuse pot fi angajati proprii sau colaboratori. Se

solicita cel putin un responsabil cu controlul calitatii CQ(inginer constructor),
avand in vedere obiectul si complexitatea contractului.Se va atasa CV-ul
persoanei propuse si diplome de studii/certificari relevante

- Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru

executia lucrarilor: Ofertantul trebuie sa aiba in componenta personalul necesar

pentru indeplinirea contractului(angajati proprii sau colaboratori), respectiv:

Responsabil de contract (Dupa semnarea contractului ofertantul castigator
vaprezenta decizia de numire pe aceasta functie),
. Sef santier cu experienta profesionala in constructii civile si industriale,
dovedita prin participarea in cel putin un contract de lucrari similare:



o Inginer/subinginer CCIA;
. Responsabil tehnic cu executia.

Se vor prezenta CV-urile persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului
insotite de Declaratia de disponibilitate , aferente fiecarei persoane propusa in

cadrul echipei, semnat de catre fiecare titular in parte. CV-ul va fi insotit de acte

de studii pentru specializarea solicitata precum si de orice alte documente

doveditoare (autorizatiilcerlifrcate de atestare profesionala, recomandari).

- O declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care

dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespanzatoare a contractului

de lucrari: Operatorii economici participanti la procedura vor complete

Formularul - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de

care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespwzatoare a

contractului de lucrari. Se vor depune documentele care atesta detinerea

(dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor,
instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarele implicate in realizarea

contractului

- Informatii privind partea din contract pe care operatorul are, eventual intentia

sa o subcontracteze:

- In cazul in care exista subcontractanti, acestia se vor identifica conform art. Ll
din HG 92512006, impreuna si in conformitate cu acordurile de subcontractare,

din care sa reiasa clar partea pe care o doreste sa o subcontracteze, conform art

188 alin (2) din OUG 3412006.

Operatorii economici participanti la procedura vor prezenta'.

- Formularul - Declaratie privind partile din contract carc sunt indeplinite
de sub c ontr actanti si special izar ea ac e stora.

- Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator ya prezenta
Formularul -Acordul de subcontractare.

Se vor prezenta resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati
pentru partea lor de implicare in contract impreuna cu documente relevante in
acest sens conform prevederilor art. 11 din HG 92512006.

In cazvl in care pentru indeplinirea contractului nu este necesa.ra

subcontractarea, operatorul economic va face mentiunea ,,nu este caztl" in
cadrul Formularului .



- Operatorii economici vor face dovada implementarii sistemului de

management al calitatri pentru domeniul ce face obiectul contractului de

achizitie publica. Se vor prezenta: certificat din seria ISO 9001 sau certificate

echivalente. In caztrl unei asocieri, se va face dovada implementarii sistemului

de management al calitatii pentru activitatile contractului asumate in cadrul

asocierii. Se vor prezetta'. certificat din seria ISO 9001 sau certificate

echivalente. Cerinta nu poate fi sustinuta de un tert.

- Operatorii economici vor face dovada implementarii sistemului de

management aI mediului pentru domeniul ce face obiectul contractului de

achizitie publica. Se vor prezenta'. certificat din seria ISO 14001 sau certificate

echivalente. In cazll unei asocieri, se va face dovada implementarii sistemului

de management al calitatii pentru activitatile contractului asumate in cadrul

asocierii. Se vor prezenta: certificat din seria ISO 14001 sau certificate
echivalente. Cerinta nu poate fi sustinuta de un tert.

- Certificat constatator ONRC (obiectul contractului trebuie sa aiba

corespondent in codul CAEN - valabil Ia data depunerii ofertelor- documente

echivalente pentru persoane fizicelluridice straine (valabile pe 2016), sau dupa

caz, apartenenta din punct de vedere profesional, nu mai vechi de 90 de zlle.)

Compartime achizilii,

Chithnu eta


