Invitație de Participare la Licitație
ROMÂNIA
CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI
Nr. împrumut: 8.597 RO
Titlul Contractului: Lucrări de construcție pentru obiectivele de investiții „Facilități de colectare,
depozitare și managementul Gunoiului de Grajd”
Nr. de referinţă: 12-NCB-2020
1.
Guvernul României a primit finanţare de la Banca Mondială pentru a acoperi costul Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” și intenţionează să utilizeze o parte din sumă pentru plăţi
prevăzute în contractele Lucrări de construcție pentru obiectivele de investiții „Facilități de colectare,
depozitare și managementul Gunoiului de Grajd”. Procesul de licitaţie va fi reglementat de normele și
procedurile Băncii Mondiale.
2.
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor solicită acum oferte sigilate din partea ofertanţilor
eligibili pentru Lucrări de construcție pentru obiectivele de investiții „Facilități de colectare, depozitare
și managementul Gunoiului de Grajd” , grupate în loturi, și cu perioade de execuție după cum urmează:
Lot 1: Platformă de depozitare gunoi de grajd în comuna Călățele, județul Cluj - cu o perioadă de
execuție a lucrărilor de 3 luni
Lot 2: Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna
Ciceu, jud. Harghita - cu o perioadă de execuție a lucrărilor de 3 luni
Lot 3: Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna
Hoceni, județul Vaslui - cu o perioadă de execuție a lucrărilor de 4 luni
Lot 4: Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna
Jibert, jud. Brașov - cu o perioadă de execuție a lucrărilor de 3 luni
Lot 5: Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna
Peștișani, jud. Gorj - cu o perioadă de execuție a lucrărilor de 3 luni
Lot 6: Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Ruginoasa, județul Iași - cu
o perioadă de execuție a lucrărilor de 6 luni
Lot 7: Platforma comunala de depozitare și gospodărirea gunoiului de grajd in comuna Sita Buzăului,
Județul Covasna - cu o perioadă de execuție a lucrărilor de 4 luni
Lot 8: Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna
Tăureni, județul Mureș - cu o perioadă de execuție a lucrărilor de 3 luni
Ordinul de Începere a lucrărilor, pentru fiecare lot, va fi dat și va fi condiționat de disponibilitatea
creditelor bugetare anuale necesare derulării și efectuării plăților în cadrul contractului.
Datele de începere a lucrărilor, [pentru fiecare lot], vor fi eșalonate în decursul anului 2021 , începând cu
cel mai devreme luna aprilie 2021, funcție de disponibilitatea creditelor bugetare anuale alocate
proiectului.
Data începerii lucrărilor va fi nu mai târziu de:
30 noiembrie 2021, pentru Loturile 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
30 septembrie 2021, pentru Lotul 6

Pentru Contractul de Lucrări aferent fiecărui lot în cadrul prezentei licitații, Valoarea Pre-estimată
disponibilă în devizul general al investiției respective, incluzând cheltuieli neprevăzute (de 10.000 Lei),
la care se adaugă TVA, calculată pe baza indicatorilor tehnico-economici maximali aprobați este după
cum urmează:
Lot 1: 1.088.714 Lei, inclusiv neprevăzute și TVA
Lot 2: 1.152.728 Lei, inclusiv neprevăzute și TVA
Lot 3: 1.137.065 Lei, inclusiv neprevăzute și TVA
Lot 4: 1.101.442 Lei, inclusiv neprevăzute și TVA
Lot 5: 1.095.014 Lei, inclusiv neprevăzute și TVA
Lot 6: 1.335.263 Lei, inclusiv neprevăzute și TVA
Lot 7: 880.856 Lei, inclusiv neprevăzute și TVA
Lot 8: 1.131.612 Lei, inclusiv neprevăzute și TVA
Printre criteriile de calificare se află următoarele cerințe:
- Media Cifrelor de afaceri anuale din activitatea de construcţii este de minim:
Lot 1: 1.088.700 Lei
Lot 2: 1.152.700 Lei
Lot 3: 1.137.100 Lei
Lot 4: 1.101.400 Lei
Lot 5: 1.095.000 Lei
Lot 6: 1.335.300 Lei
Lot 7: 880.900 Lei
Lot 8: 1.131.600 Lei
calculată ca totalul plăţilor certificate primite pentru contractele în derulare și/sau finalizate în ultimii
trei ani (2017, 2018, 2019), împărţit la trei ani.

- Un număr minim (N1, N2, N3, ... ) cu valorile (V1, V2, V3, ....), conform celor indicate mai jos, de
contracte similare 1 , care au fost finalizate în mod satisfăcător și substanţial 2 în calitate de prim
contractor, membru într-un JV3, subcontractor sau Gestionar de contract între 1 ianuarie 2015 și data
limită pentru depunerea ofertelor, astfel:

Lot 1:
N1 = 1 contract cu prețul (inclusiv TVA) de minim V1 = 1.089.000 Lei
Sau N1 = 2 contracte, cu prețuri (inclusiv TVA) a căror sumă este de minim V1 = 1.089.000 Lei;
Similaritatea se va baza pe dimensiune fizică, complexitatea, metode/tehnologie și/sau alte caracteristici descrise în
SecțiuneaVII - Cerinţele privind Lucrările (Se pot prezenta contracte pentru orice lucrări din domeniile: Construcții civile,
industriale și agricole; Drumuri, poduri; lucrări hidrotehnice; construcții edilitare și de gospodărie comunală; lucrări de îmbunătățiri
funciare; consolidare și restaurare).
2
Finalizarea substanţială a lucrărilor se referă la lucrări finalizate în proporție de minim 80% în cadrul contractului (În cazul
contractelor finalizate în mod satisfăcător și substanțial în proporție de minim 80%, pentru care nu există recepții parțiale sau la
terminarea lucrărilor, se poate prezenta o copie a ultimului certificat interimar de plată, semnat de inginer/beneficiarul lucrării, unde
se menționează care este valoarea contractului si care este valoarea lucrărilor care mai sunt de realizat).
3
În cazul contractelor în care Ofertantul a avut calitatea de membru în cadrul unui JV sau a fost subcontractor, numai acea parte
ce a revenit Ofertantului, ca valoare, se va lua în considerare pentru îndeplinirea acestei cerinţe.
1

Lot 2:
N2 = 1 contract cu prețul (inclusiv TVA) de minim V2 = 1.153.000 Lei;
Sau N2 = 2 contracte, cu prețuri (inclusiv TVA) a căror sumă este de minim V2 = 1.153.000 Lei;
Lot 3:
N3 = 1 contract cu prețul (inclusiv TVA) de minim V3 = 1.137.000 Lei;
Sau N3 = 2 contracte, cu prețuri (inclusiv TVA) a căror sumă este de minim V3 = 1.137.000 Lei;
Lot 4:
N4 = 1 contract cu prețul (inclusiv TVA) de minim V4 = 1.101.000 Lei;
Sau N4 = 2 contracte, cu prețuri (inclusiv TVA) a căror sumă este de minim V4 = 1.101.000 Lei;
Lot 5:
N5 = 1 contract cu prețul (inclusiv TVA) de minim V5 = 1.095.000 Lei;
Sau N5 = 2 contracte, cu prețuri (inclusiv TVA) a căror sumă este de minim V5 = 1.095.000 Lei;
Lot 6:
N6 = 1 contract cu prețul (inclusiv TVA) de minim V6 = 1.335.000 Lei;
Sau N6 = 2 contracte, cu prețuri (inclusiv TVA) a căror sumă este de minim V6 = 1.335.000 Lei;
Lot 7:
N7 = 1 contract cu prețul (inclusiv TVA) de minim V7 = 881.000 Lei;
Sau N7 = 2 contracte, cu prețuri (inclusiv TVA) a căror sumă este de minim V7 = 881.000 Lei;
Lot 8:
N8 = 1 contract cu prețul (inclusiv TVA) de minim V8 = 1.132.000 Lei;
Sau N8 = 2 contracte, cu prețuri (inclusiv TVA) a căror sumă este de minim V8 = 1.132.000 Lei;

- Ofertantul va demonstra că are la dispoziţie, sau are acces la lichidităţile şi/sau facilităţile de
credit, active reale negrevate, fără alte angajamente contractuale şi alte mijloace financiare (cu
excluderea oricăror plăţi în avans care ar putea fi efectuate în temeiul contractului) suficiente pentru
a îndeplini cerinţele referitoare la fluxul de numerar pentru realizarea construcţiilor, estimat la
Lot 1: 363.000 Lei
Lot 2: 384.000 Lei
Lot 3: 284.000 Lei
Lot 4: 367.000 Lei
Lot 5: 365.000 Lei
Lot 6: 223.000 Lei
Lot 7: 220.000 Lei
Lot 8: 377.000 Lei
pentru contractul în cauză, fără alte angajamente ale Ofertantului.
3.
Licitaţia se va desfășura conform procedurii “Licitaţie naţională competitivă” (National
Competitive Bidding – NCB) specificată în Ghidul Băncii Mondiale pentru achiziţia de bunuri, lucrări și

servicii, altele decât cele de consultanţă, în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor IDA, de
către împrumutații Băncii Mondiale, ediția 2011, revizuită iulie 2014 (”Ghid de achiziții”) și este deschisă
tuturor ofertanților eligibili conform Ghidului de achiziţii. În plus, consultaţi alineatele 1.6 și 1.7, care
stabilesc politica Băncii Mondiale privind conflictele de interese. Atribuirea și semnarea
contractului/contractelor vor fi condiționate de disponibilitatea creditelor de angajament și/sau a
creditelor bugetare anuale necesare atribuirii, semnării și derulării acestuia/acestora. Ordinele de
începere a lucrărilor, [pentru fiecare lot], vor fi eșalonate în decursul anului 2021, începând cu cel mai
devreme luna aprilie 2021, funcție de disponibilitatea creditelor bugetare anuale alocate proiectului.
4.
Ofertanţii eligibili care sunt interesaţi pot obţine alte informaţii de la Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor, Unitatea de Management al Proiectului (UMP) „Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienți”, Cătalina CRIVEANU/Raluca MATEESCU/ Mihaela ILINA; Telefon: +40 756 036 082; +40 0756
091
082;
Email:
catalina.criveanu@mmediu.ro;
raluca.mateescu@mmediu.ro;
mihaela.ilina@mmediu.ro și pot examina documentele de licitaţie în timpul orelor de serviciu luni – joi
9:00 – 17:00, vineri 9:00-14:30 la adresa de mai jos.
5.
Un set complet al documentelor de licitaţie în limba Română și în format electronic poate fi
solicitat de ofertanții eligibili interesaţi prin depunerea unei cereri în scris la adresa de mai jos sau la
adresele de email de la paragraful 4 de mai sus.
Documentația de licitație va fi trimisă Ofertanților prin e-mail. Ofertanții care doresc sa le fie transmisă
documentația de licitație în format electronic prin poștă vor suporta costurile de curierat.
6.1
Ofertele în format hârtie, original și copie, trebuie să fie transmise la adresa de mai jos nu mai
târziu de 21 iulie 2020, Ora 11:30. Ofertele întârziate vor fi respinse.
6.2 Doar în scopul deschiderii online a ofertelor, Ofertanții vor depune o arhivă electronică PAROLATA
conținând doar 4 documente ale ofertei, conform celor menționate în cadrul clauzei IPO 20.1 (Volumul
II), organizate după cum este descris în cadrul clauzei IPO 20.1 și IPO 21.1 (Volumul II), prin transmiterea
acestei ARHIVE PAROLATE prin e-mail la adresa dedicată licitatii.ump@mmediu.ro. Arhivele transmise la
alte adrese de e-mail decât cea dedicată nu vor fi luate în considerare.
6.3 ARHIVE PAROLATE, transmise prin e-mail, vor fi deschise public într-o video conferință online, în
conformitate cu procedura descrisă în Volumul II al documentației de licitație, Clauza 25.1 , la data și ora
21 iulie 2020, Ora 11:30.
7.
Nu este necesară o Garanție Bancară de participare la licitație.
Este necesară o Declarație de Garantare a ofertei. Declarația de Garantare a ofertei, în original, va fi
inclusă în ofertă și depusă odată cu oferta.
8.

Adresa menţionată mai sus este:
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