Detalii procedura
Autoritate contractanta: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Numar anunt: 168981 / 05.08.2016
Denumire contract: Dezvoltarea CTE Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu
turbine cu gaze
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
Planuri anuale de achizitii publice
An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4 , Localitatea: Medias , Cod postal: 551130 , Romania , Punct(e) de
contact: Serviciul Licitatii , Tel. +40 269201946 , In atentia: Alina
Boaru , Email: alina.boaru@romgaz.ro, Fax: +40 269844184 , Adresa internet
(URL): www.romgaz.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE
PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI
OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)
Agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)

DESCRIERE

II.1.
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
1)
Dezvoltarea CTE Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze
II.1. Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
2)
serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: În incinta împrejmuita a SPEE Iernut, str. Energeticii nr. 1, oras Iernut.
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.
Anuntul implica
3)
Un contract de achizitii publice
II.1.
Informatii privind acordul-cadru
4)
II.1.
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
5)
Dezvoltarea CTE Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze
II.1.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
6)
45251140-4 - Lucrari de constructii de centrale termoelectrice (Rev.2)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
7)
Da
II.1.
Impartire in loturi
8)
Nu
II.1.
Vor fi acceptate variante
9)
Nu

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.
Cantitatea totala sau domeniul
1)
Domeniul: Dezvoltarea CTE Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu
turbine cu gaze
Valoarea estimata, fara TVA, este de 281.296.700 EURO din care, cheltuieli diverse si neprevazute în suma
de 24.227.700 EURO, care reprezinta 9.42% , iar valoarea fara diverse si neprevazute este de 257.069.000
EURO fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 281,296,700 EUR
II.2.
Optiuni
2)
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU
FINALIZARE
36 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1
Depozite valorice şi garantii solicitate
.1)
Cuantumul garantiei de participare: 3.000.000 Euro.Ofertan?ii care depun oferte vor afi?a OBLIGATORIU in

SEAP dovada constituirii garan?iei pentru participare, scanata pana la data si ora limita de depunere a
ofertelor. Dovada constituirii garan?iei de participare, ca urmare a art.42, alineat (7), din HG 394/2016, se va
trimite in original de catre to?i operatorii economici pana la data si ora limita de depunere al ofertelor
men?ionata in anun?ul de participare, la REGISTRATURA SNGN Romgaz SA Medias, str. C-tin Motas, nr. 4,
jud. Sibiu, in plic închis pe care se va men?iona titlul procedurii, împreuna cu inscrip?ia "A NU SE DESCHIDE
PANA LA TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR precizata in anun?ul de participare. Perioada
de valabilitate a garan?iei pentru participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de
constituire a garantiei de participare: 1. Garantia de participare se exprima în euro, se va prezenta in original
pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si poate fi constituita în urmatoarele forme: • virament
bancar sau OP in în contul deschis la CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN ROMANIA BRANCH, CALEA
VICTORIEI ST. NR.145,DISTRICT 1 BUCHAREST ROMANIA,BIC CODE CITIROBU,IBAN NUMBER RO46
CITI 0000 0007 6014 0058. • printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara
ori de o societate de asigurari, in condi?iile legi. 2. Garantia trebuie sa fie irevocabila. 3. Instrumentul de
garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta entitatii
contractante in original, cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.Ofertele care nu sunt
însotite de dovada constituirii garan?iei pentru participare vor fi respinse conform art. 71 alin (3) din HG
nr.394/2016. GP se retine conform art. 43 din HG nr.394/2016. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de
10% din valoarea contractului, fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este egala cu
cea a termenului de executie aferenta contractului. Garantia de buna executie a contractului de lucrari se
constituie conform art. 46 din H.G. 394/2016. Entitatea contractanta are obligatia de a restitui/elibera garantia
de buna executie astfel: a) 70 % din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului
verbal de punere în func?iune, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim. Punerea în func?iune reprezinta momentul atingerii tuturor parametrilor contracta?i. b)
restul de 30 % din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului verbal de receptie finala.
III.1
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
.2)
Surse proprii si surse din fonduri PNI (Planul National de Investitii) conform HG 1096/2013
III.1
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
.3)
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea
privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si
concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
.4)
Nu

III.2)

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2 Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
.1) comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr.1
Ofertantii, asociatii, ter?ii sus?inatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situa?iile prevazute la
art. 177, la art. 178 si art.180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitate de îndeplinire: Se va completa DUAE, inclusiv de catre asociati, ter?i sus?inatori si
subcontractan?i.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie
prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul
intermediar, inclusiv de catre asociatii, ter?ii sus?inatori si subcontractan?i acestuia.
Aceste documente vor fi: - cazier judiciar - valabil la data prezentarii lui si 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.
Persoanele cu func?ie de decizie in ceea ce prive?te organizarea, derularea si finalizarea procedurii de

atribuire, sunt urmatoarele:
dl. Virgil Marius Metea – Director General S.N.G.N. Romgaz S.A.
dl. Dumitru Dobrescu – Director General Adjunct Investitii
d-na Lucia Ionascu– Director Departament Economic
dl. Corin Emil Cindrea - Director Directie MCQM
dl. Horea Bodogae– Director Directia Achizitii
dl. Viorel Claudiu Chertes – Director Directie Suport Management
d-na.Angela Bircea - Director SPEE Iernut
dl. David ?tefan - Director Tehnic SPEE Iernut
d-na Maria Aurica Oprea - Director Comercial Marketing SPEE Iernut
dl. Bela Atila Balazs - Director Directia Management Energetic
dl. Daniel Cornea - ?ef Birou Management Proiecte
dl. Mircea Faur - ?ef Serviciu Dezvoltare, Piete Energie Electrica
dl. Mihail Ocrainiciuc – Inginer Sef Exploatare SPEE Iernut
d-na Cecilia Bolchis - ?ef Serviciu Licitatii
d-na Alina Boaru – economist Serviciu Licitatii Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizice române si Persoane juridice/fizice straine:
• Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului: 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 nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Informatiile cuprinse în
certificatul constatator trebuie sa fie reale/ valide la data prezentarii acestuia.
Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau
pentru ofertantii straini document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, doar la solicitarea
entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar.
Cerinta nr. 2
Declara?ie pe propria raspundere pentru operatorii economici înregistrati ca I.M.M.-uri - daca este cazul.
Informatiile cuprinse în declaratie trebuie sa fie reale/ valide la data prezentarii acesteia.
Nota: Entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 la
Legea 346/2004 din Cap. III Modele de Formulare.
III.2
Capacitatea economica si financiara
.2)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii generale cu privire la cifra de afaceri.
Ofertantul trebuie sa prezinte media globala a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, financiari încheia?i, respectiv
2013, 2014, 2015, a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici împreuna)
de cel pu?in: 250.000.000 Euro, echivalentul în moneda na?ionala a ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE, urmând ca entitatea contractanta sa solicite, doar ofertantului clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea Bilanturilor si anexelor aferente
exerci?iilor financiare 2013, 2014, 2015, vizate si înregistrate de organele competente, sau orice alte
documente.
În cazul în care mai mul?i operatori economici depun o oferta comuna, pentru demonstrarea capacita?ii
economice ?i financiare se vor lua în considerare resursele tuturor membrilor grupului. Pentru ofertan?ii
nereziden?i, în cazul în care pentru exerci?iul financiar 2015, bilan?ul ?i anexele nu au fost înca înregistrate la
organele competente, ofertantul va prezenta bilan?ul, anexele la acesta ?i balan?a de verificare contabila
întocmite la 31.12.2015 înso?ite de raportul auditorilor financiari sau cenzorilor societa?ii, dupa caz, din care
sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentând activele circulante,
datoriile curente ?i veniturile din exploatare reflectate în acestea. Documentele vor fi prezentate în original sau
copie, înso?ite de traducerea autorizata în limba româna. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu
anual euro/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.
III.2
Capacitatea tehnica
.3)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1:
Constituie experienta similara proiectarea, executia si PIF:
- de centrale electrice noi
sau
- de modernizarea unor centrale electrice existente,
având data PIF în ultimii 5 ani, calcula?i de la data limita de depunere a ofertelor, a caror valoare totala este
egala sau mai mare de 250.000.000 EURO, fara TVA.
În cazul în care în cadrul unui proiect se regasesc servicii /lucrari similare celor enun?ate, precum ?i alte tipuri
de servicii/lucrari, din valoarea proiectului se vor lua în calcul, pentru atingerea nivelului impus, doar
serviciile/lucrarile similare procedurii.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa in DUAE, urmand ca entitatea contractanta sa solicite doar ofertantului clasat pe locul I, in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care
probeaza indeplinirea cerintei (contract/ proces verbal de receptie etc), prin care sa se confirme proiectarea,
executia si PIF de lucrari similare, a caror valoare totala este egala sau mai mare de 250.000.000 EURO, fara
TVA.
Cerinta nr. 2
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreuna) trebuie sa dispuna de un lider de echipa, care
sa fie în masura sa demonstreze ca poseda individual calificarile, abilita?ile ?i experien?a profesionala, dupa
cum urmeaza:
• absolvent de studii superioare in domeniul energetic;
• 5 ani experien?a generala;
• experien?a specifica dovedita prin implicarea într-un contract/proiect în care a avut atribu?ii similare cu cele
pe care le va avea în contractul ce urmeaza a fi încheiat;
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE, urmând ca entitatea contractanta sa solicite, doar ofertantului clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documente justificative care
probeaza îndeplinirea cerintei:
• Curriculum vitae împreuna cu documente justificative (certificate, recomandari sau orice alte documente
similare) din care sa rezulte implicarea acestuia în cadrul proiectului/ proiectelor mentionat(e) în cuprinsul
Curriculum vitae;
• Declara?ie de disponibilitate semnata în original de catre acesta.
Cerinta nr. 3
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Se solicita, la încheierea contractului, sau atunci când se
introduc subcontractan?i, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii
nominalizati în oferta sau declara?i ulterior, astfel încât activita?ile ce revin subcontractan?ilor, precum ?i
sumele aferente presta?iilor, sa fie cuprinse în contractul de achizi?ie sectoriala. Contractele prezentate
trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie sectoriala.
În situa?ia în care un subcontractant î?i exprima op?iunea de a fi platit direct de catre entitatea contractanta,
ofertantul va cuprinde în oferta sa denumirea subcontractan?ilor ?i datele de contact ale acestora,
partea/par?ile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre ace?tia, valoarea la care se ridica
partea/par?ile respective, precum ?i acordul subcontractan?ilor cu privire la aceste aspecte. Aceste dispozi?ii
nu diminueaza raspunderea ofertantului în ceea ce prive?te îndeplinirea tuturor obliga?iilor din viitorul contract
sectorial, inclusiv a obliga?iilor subcontractate.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE, urmând ca entitatea contractanta sa solicite docuementele justificative care probeaza
îndeplinirea cerintei, doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
Cerinta nr. 1
Ofertantul/asocia?i vor prezenta dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate
cu SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principala ce face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE. Entitatea contractanta va solicita doar
ofertantului câstigator sa prezinte documentele justificative (prezentarea unor certificate valabile emise de
organisme de certificare acreditare sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al
calitatii) care probeaza îndeplinirea cerintei SR EN ISO 9001 sau echivalent.
III.2
Contracte rezervate
.4)
Nu

III.3)

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
.1)
Nu
III.3 Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor
.2) personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)

TIPUL PROCEDURII

IV.1
Tipul procedurii
.1)
Licitatie deschisa

IV.2)

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2
Criterii de atribuire
.1)

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul de
Criterii
1. Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
2. Oferta tehnica (Ptehnic)
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim total: 100
IV.2
Se va organiza o licitatie electronica
.2)
Nu

IV.3)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
.1)
IV.3
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
.2)
Nu
IV.3
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
.3)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.09.2016 15:00
Documente de plata: NU
IV.3
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
.4)

Pondere
85 %
15 %

07.09.2016 16:00
IV.3
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
.5)
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
.6)
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3
Conditii de deschidere a ofertelor
.7)
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 08.09.2016 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3)

ALTE INFORMATII
- Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un
program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile
furnizorilor de semnatura electronica). - Toate certificatele si documentele emise in alta limba decât romana
vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. - In cazul in care se depune notificare sau
contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. - Solicitarile de clarificari ale potentialilor
ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire
derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la
Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa
nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu
prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia
de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul
evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”),integral in sectiunea corespunzatoare
respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura
electronica. - In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, in vederea
departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita
reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.

VI.4)

CAI DE ATAC

VI.4
Organism competent pentru caile de atac
.1)
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod

postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40
218900745 ,Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4
Utilizarea cailor de atac
.2)
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
.3)
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS – Serviciul Juridic
Adresa postala: P-ta Constantin Motas, nr. 4 , Localitatea: Medias , Cod
postal: 551130 , Romania , Tel. +40 269206111 , Fax: +40 269846901

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
02.08.2016 16:25

