
Anunt de tip erata EN1001144 / 28.06.2018
Anunt de participare simplificat SCN1004941 / 20.06.2018

 
 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
JUDETUL SALAJ 
Cod de identificare fiscala: 4494764; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 12; Localitatea: Zalau; Cod NUTS: RO116 Salaj; Cod postal:
450058; Tara: Romania; Persoana de contact: Maria Vultur; Telefon: +40 0260614120; Fax: +40 0260661097; E-mail: licitatiesj@cjsj.ro;
Adresa internet: (URL) http://www.cjsj.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 

Sectiunea II: Obiect
 

II.1) Obiectul achizitiei
 

II.1.1 Titlu:
Servicii de “ELABORARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETEAN SALAJ”

Numar de referinta: 52/2018
 

II.1.2 Cod CPV Principal:
71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului
Servicii

 
II.1.4) Descriere succinta:
Servicii de “ELABORARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETEAN SALAJ”
 
    DURATA CONTRACTULUI de servicii va fi de 34 luni, de la semnarea contractului defalcata in urmatoarele etape, astfel:
- Etapa I - Elaborarea studiilor de fundamentare – 7 luni de la data semnarii contractului;
-   Etapa II – Elaborarea analizei – diagnostic, multicriteriale intergate –  4 luni de la data procesului verbal de receptie al fazei I ;
-   Etapa III – Elaborarea formei preliminare a documentatiei PATJ –  2 luni de la data procesului verbal de receptie al fazei II ;
-   Etapa IV – Obtinerea de avize si/sau acorduri  –  10 luni de la data procesului verbal de receptie al fazei III ;
-   Etapa V – Redactarea finala a documentatiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, cu introducerea tuturor observatiilor din avize
si/sau acorduri, inclusiv obtinerea avizului arhitectului sef al judetului in urma sedintei CTATU, aviz necesar aprobarii documentatiei prin
HCJ–  2 luni de la data procesului verbal de receptie al fazei IV ;
 
          Fiecare etapă se consideră încheiată după scurgerea duratei acesteia, cu predarea documentației aferente respectivei etape, pe
baza unui proces-verbal de recepție.
 
În termen de 2 luni de la finalizarea ETAPEI V, la solicitarea A utoritatii Contractante și la data stabilită de aceasta, Prestatorul are obligația
să susțină lucrarea (într-o prezentare Power Point) în cadrul ședinței de consiliu județean, în care aceasta urmează să fie aprobată.
 
       Valoarea ofertata pentru Etapa V reprezinta 25 % din valoarea totala ofertata.
 
          Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar “Comunicare
rezultat procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.

 

Sectiunea VI:  Informatii suplimentare
 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2018

 
VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare simplificat SCN1004941
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SECTIUNEA VII: Modificari
 

VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
 

VII.1.1) Motivul modificarii
Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

 
VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original

 
Numarul sectiunii In loc de A se citi

Numarul sectiunii: II.1.4) Descriere succinta
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: II .
1.4 ) Descriere succinta

Servicii de “ELABORARE PLAN DE
AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETEAN
SALAJ” DURATA CONTRACTULUI de servicii
va fi de 34 luni, de la semnarea contractului
defalcata in urmatoarele etape, astfel: -
Etapa I - Elaborarea studiilor de
fundamentare – 7 luni de la data semnarii
contractului; - Etapa II – Elaborarea analizei –
diagnostic, multicriteriale intergate – 4 luni
de la data procesului verbal de receptie al
fazei I ; - Etapa III – Elaborarea formei
preliminare a documentatiei PATJ – 2 luni de
la data procesului verbal de receptie al fazei
II ; - Etapa IV – Obtinerea de avize si/sau
acorduri – 10 luni de la data procesului
verbal de receptie al fazei III ; - Etapa V –
Redactarea finala a documentatiei de
amenajare a teritoriului sau de urbanism, cu
introducerea tuturor observatiilor din avize
si/sau acorduri, inclusiv obtinerea avizului
arhitectului sef al judetului in urma sedintei
CTATU, aviz necesar aprobarii documentatiei
prin HCJ– 2 luni de la data procesului verbal
de receptie al fazei IV ; Fiecare etapă se
consideră încheiată după scurgerea duratei
acesteia, cu predarea documentației aferente
respectivei etape, pe baza unui proces-
verbal de recepție. În termen de 2 luni de la
finalizarea ETAPEI V, la solicitarea A utoritatii
Contractante și la data stabilită de aceasta,
Prestatorul are obligația să susțină lucrarea
(într-o prezentare Power Point) în cadrul
ședinței de consiliu județean, în care aceasta
urmează să fie aprobată. Valoarea ofertata
pentru Etapa V reprezinta 25 % din valoarea
totala ofertata. Modul de realizare a
corespondentei intre Autoritatea
Contractanta si ofertanti va fi online prin
intermediul SEAP, iar “Comunicare rezultat
procedura” se va realiza prin intermediul e-
mail declarant de ofertanti in Formularul 15.

Servicii de “ELABORARE PLAN DE
AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETEAN
SALAJ” DURATA CONTRACTULUI de servicii
va fi de 34 luni, de la semnarea contractului
defalcata in urmatoarele etape, astfel: -
Etapa I - Elaborarea studiilor de
fundamentare – 7 luni de la data semnarii
contractului; - Etapa II – Elaborarea analizei –
diagnostic, multicriteriale intergate – 4 luni
de la data procesului verbal de receptie al
fazei I ; - Etapa III – Elaborarea formei
preliminare a documentatiei PATJ – 2 luni de
la data procesului verbal de receptie al fazei
II ; - Etapa IV – Obtinerea de avize si/sau
acorduri – 10 luni de la data procesului
verbal de receptie al fazei III ; - Etapa V –
Redactarea finala a documentatiei de
amenajare a teritoriului sau de urbanism, cu
introducerea tuturor observatiilor din avize
si/sau acorduri, inclusiv obtinerea avizului
arhitectului sef al judetului in urma sedintei
CTATU, aviz necesar aprobarii documentatiei
prin HCJ– 2 luni de la data procesului verbal
de receptie al fazei IV ; Fiecare etapă se
consideră încheiată după scurgerea duratei
acesteia, cu predarea documentației aferente
respectivei etape, pe baza unui proces-
verbal de recepție. În termen de 2 luni de la
finalizarea ETAPEI V, la solicitarea A utoritatii
Contractante și la data stabilită de aceasta,
Prestatorul are obligația să susțină lucrarea
(într-o prezentare Power Point) în cadrul
ședinței de consiliu județean, în care aceasta
urmează să fie aprobată. Valoarea ofertata
pentru Etapa V reprezinta 25 % din valoarea
totala ofertata. Modul de realizare a
corespondentei intre Autoritatea
Contractanta si ofertanti va fi online prin
intermediul SEAP, iar “Comunicare rezultat
procedura” se va realiza prin intermediul e-
mail declarant de ofertanti in Formularul 15.
Numărul de zile pănă la care se pot solicita
clarificări înainte de data limita de depunere
a ofertelor/candidaturilor 6
           Autoritatea Contractanta va raspunde
solicitarilor de clarificari inainte de data
limita de depunere a ofertelor  cu 3 zile.
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Numarul sectiunii: III.1.3) Capacitatea tehnica
si profesionala
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala

3.) Cerinta 3 Inf.tert / tertii În cazul în care
ofertantul îsi demonstreaza situatia tehnica
si profesionala invocând si sustinerea
acordata de catre o alta persoana, atunci
aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea
de care beneficiaza, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective,
prin care aceasta confirma faptul ca va pune
la dispozitia Ofertantului resursele tehnice si
profesionale invocate. Persoana care asigura
sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie
sa se afle în situatiile care determina
excluderea din procedura de atribuire
conform prevederilor art. 164, art. 165, art
167 si art. 60 din Legea 98/2016. În cazul în
care operatorul economic îsi demonstreaza
situatia economica si financiara si/sau
capacitatea tehnica si/sau profesionala
invocând si sustinerea acordata, de catre
unul sau mai multi terti, atunci operatorul
economic are obligatia de a dovedi
Autoritatii Contractante ca a luat toate
masurile necesare pentru a avea acces în
orice moment la resursele necesare,
prezentând un angajament în acest sens din
partea tertului/tertilor. Odata cu
angajamentul de sustinere,
ofertantul/candidatul are obligatia sa
prezinte documente transmise acestuia de
catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din
care sa rezulte modul efectiv prin care
tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor
asigura îndeplinirea propriului angajament
de sustinere, documente care se vor
constitui anexe la respectivul angajament.
Autoritatea contractanta verifica daca
tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce
priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnica si/sau profesionala
îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante
privind capacitatea capacitatea tehnica
si/sau profesionala nu se încadreaza în
motivele de excludere prevazute la art. 164,
165 si 167. din Legea 98/2016 Daca
tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc
criteriile relevante privind capacitatea
tehnica si/sau profesionala sau se încadreaza
în unul dintre motivele de excludere
prevazute la art. 164, 165 si 167, din Legea
98/2016, Autoritatea Contractanta solicita, o
singura data, ca operatorul economic sa
înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori
fara ca acest aspect sa aduca atingere
principiului tratamentului egal. - În cazul în
care ofertantul îsi demonstreaza situatia
tehnica si profesionala (experienta similara)
invocând si sustinerea acordata de catre o
alta persoana, atunci aceasta are obligatia de
a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care aceasta
confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantului resursele tehnice si profesionale
invocate. Formular 9B Persoana care asigura
sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie
sa se afle în situatiile care determina
excluderea din procedura de atribuire
conform prevederilor art. 164, art. 165,art
167 si art. 60 din Legea 98/2016. În cazul în
care operatorul economic îsi demonstreaza
situatia economica si financiara si/sau
capacitatea tehnica si/sau profesionala
invocând si sustinerea acordata, de catre
unul sau mai multi terti, atunci operatorul
economic are obligatia de a dovedi
Autoritatii Contractante ca a luat toate
masurile necesare pentru a avea acces în
orice moment la resursele necesare,
prezentând un angajament în acest sens din
partea tertului/tertilor. Odata cu
angajamentul de sustinere,
ofertantul/candidatul are obligatia sa
prezinte documente transmise acestuia de
catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din
care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/
tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura
îndeplinirea propriului angajament de
sustinere, documente care se vor constitui
anexe la respectivul angajament. Autoritatea
contractanta verifica daca tertul/tertii care

Cerinta 3 Inf.tert / tertii
În cazul în care ofertantul îşi demonstrează
capacitatea tehnică şi profesională invocând
suportul unui / unor tert/terti, in conditiile
Legii, atunci aceasta are obligatia de a
dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care se confirma
faptul ca acesta va pune la dispozitia
Ofertantului resursele invocate.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi
ofertantul se bazează pentru demonstrarea
îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi
selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători,
caz în care acordul de subcontractare
reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul
ferm.
Persoana care asigură susținerea tehnică și
profesională nu trebuie să se afle în situațiile
care determină excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 164, art.
165, art 167 și art. 60 din Legea 98/2016.

Odată cu angajamentul de susținere,
ofertantul are obligația să prezinte:
- documente transmise acestuia de către
terțul/terții susținător/susținători, din care să
rezulte modul efectiv prin care terțul/terții
susținător/susținători va/vor dovedi că dețin
resursele invocate ca element de susținere a
acestuia;
- dovada că ofertantul va dispune efectiv de
resursele entităților ce acordă susținerea,
necesare pentru realizarea contractului, în
cazul în care terțul susținător nu este
declarat subcontractant.

Autoritatea Contractantă verifică dacă
terțul/terții care asigură susținerea în ceea ce
privește îndeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnică și/sau profesională
îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante
privind capacitatea tehnică și/sau
profesională nu se încadrează în motivele de
excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167
din Legea 98/2016.
Dacă terțul/terții nu îndeplinește/îndeplinesc
criteriile relevante privind capacitatea
tehnică și/sau profesională sau se încadrează
în unul dintre motivele de excludere
prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea
98/2016, Autoritatea Contractantă solicită, o
singură dată, ca operatorul economic să
înlocuiască terțul/terții susținător/susținători
fără ca acest aspect să aducă atingere
principiului tratamentului egal.

   Modalitatea de indeplinire
În cazul în care ofertantul îşi demonstrează
capacitatea tehnică şi profesională invocând
suportul unui / unor tert/terti, in conditiile
Legii, atunci aceasta are obligatia de a
dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care se confirma
faptul ca acesta va pune la dispozitia
Ofertantului resursele invocate. Formularul
9B
Subcontractanţii pe a căror capacităţi
ofertantul se bazează pentru demonstrarea
îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi
selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători,
caz în care acordul de subcontractare
reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul
ferm.

Persoana care asigură susținerea tehnică și
profesională nu trebuie să se afle în situațiile
care determină excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 164, art.
165, art 167 și art. 60 din Legea 98/2016.

Odata cu angajamentul de sustinere,
ofertantul are obligatia sa prezinte:
- documente transmise acestuia de catre
tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa
rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/ sustinatori va/vor dovedi ca detin
resursele invocate ca element de sustinere a
acestuia;
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VII.2) Alte informatii suplimentare:
Ca urmare a intrarii in vigoare a Hotararii 419 /2018

 

asigura sustinerea în ceea ce priveste
îndeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnica si/sau profesionala
îndeplineste/ îndeplinesc criteriile relevante
privind capacitatea capacitatea tehnica
si/sau profesionala nu se încadreaza în
motivele de excludere prevazute la art. 164,
165 si 167 din Legea 98/2016. Daca
tertul/tertii nu îndeplineste/ îndeplinesc
criteriile relevante privind capacitatea
tehnica si/sau profesionala sau se încadreaza
în unul dintre motivele de excludere
prevazute la art. 164, 165 si 167, din Legea
98/2016, Autoritatea Contractanta solicita, o
singura data, ca operatorul economic sa
înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori
fara ca acest aspect sa aduca atingere
principiului tratamentului egal. Operatorul
ecnomic va depune, odată cu DUAE,
angajamentul ferm al terțului susținător din
care rezultă modul efectiv în care se va
materializa susținerea acestuia. Documentele
justificative care probeaza care probeaza
cele asumate in angajament vor fi solicitate
doar ofertantului la solicitarea Autoritatii
contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

- dovada ca ofertantul va dispune efectiv de
resursele entităţilor ce acordă susţinerea,
necesare pentru realizarea contractului, în
cazul în care terţul susţinător nu este
declarat subcontractant.

Autoritatea Contractantă verifică dacă
terțul/terții care asigură susținerea în ceea ce
privește îndeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnică și/sau profesională
îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante
privind capacitatea tehnică și/sau
profesională nu se încadrează în motivele de
excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167
din Legea 98/2016.

Dacă terțul/terții nu îndeplinește/îndeplinesc
criteriile relevante privind capacitatea
tehnică și/sau profesională sau se încadrează
în unul dintre motivele de excludere
prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea
98/2016, Autoritatea Contractantă solicită, o
singură dată, ca operatorul economic să
înlocuiască terțul/terții susținător/susținători
fără ca acest aspect să aducă atingere
principiului tratamentului egal.

Operatorul economic va completa cerința
corespunzătoare în formularul DUAE din
documentația de atribuire. Operatorul
economic va depune, odată cu DUAE,
angajamentul ferm al terțului susținător din
care rezultă modul efectiv în care se va
materializa susținerea acestuia.
De asemenea, fiecare terț susținător va
completa un formular DUAE separat care să
cuprindă toate informațiile menționate la art.
193 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr.
98/2016.
Documentele justificative care probează cele
asumate în angajament vor fi solicitate doar
ofertantului clasat pe primul loc, la
solicitarea Autorității Contractante, la
finalizarea ofertelor.
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