
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PARC FOTOVOLTAIC ȘI EOLIAN
pentru ,,Crearea unui laborator de cercetare pilot pentru
testarea în condiţii reale a eficienţei energe energetice

produse de panouri fotovoltaice şi instalații eoliene
moderne”.

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE 
Cod de identificare fiscala: RO13221445; Adresa: Strada: Donat, nr. 67-103; Localitatea: Cluj-Napoca; Cod NUTS: RO113 Cluj; Cod postal:
400293; Tara: Romania; Persoana de contact: RADU TRUSCA; Telefon: +40 264584037; Fax: +40 264420042; E-mail: radu.trusca@itim-cj.ro;
Adresa internet: (URL) http://www.itim-cj.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
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Alta activitate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PARC FOTOVOLTAIC ȘI EOLIAN pentru ,,Crearea unui laborator de cercetare pilot pentru testarea în
condiţii reale a eficienţei energe energetice produse de panouri fotovoltaice şi instalații eoliene moderne”.
Numar referinta: 1478/19.08.2020

 
II.1.2) Cod CPV principal
45214620-2 Lucrari de constructii de unitati de cercetare si experimentare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Pentru indeplinirea obiectivului ,,Crearea unui laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiţii reale a eficienţei
energetice produse de panouri fotovoltaice şi instalații eoliene moderne”, în cadrul proiectului ,,Cluster inovativ pentru tehnologii
avansate pilot în energii alternative - CITAT-E”, acronim CITAT-E, cod MySMIS 103720, ID P_35_468, Competiția POC-A1-A1.1.1-B-
2015, se va realiza Proiectarea şi Execuția Parc Fotovoltaic şi Eolian, în vederea realizării obiectivului aprobat în proiect.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 6083000; 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
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -
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Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45214620-2 Lucrari de constructii de unitati de cercetare si experimentare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

45111291-4 Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
09332000-5 Instalatie solara (Rev.2)
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
51000000-9 Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
80510000-2 Servicii de formare specializata (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare: 
Județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Zona Lomb, str. Lombului FN.Județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Zona Lomb, str. Lombului
FN.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Pentru indeplinirea obiectivului ,,Crearea unui laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiţii reale a eficienţei energetice
produse de panouri fotovoltaice şi instalații eoliene moderne”, în cadrul proiectului ,,Cluster inovativ pentru tehnologii avansate
pilot în energii alternative - CITAT-E”, acronim CITAT-E, cod MySMIS 103720, ID P_35_468, Competiția POC-A1-A1.1.1-B-2015, se va
realiza Proiectarea şi Execuția Parc Fotovoltaic şi Eolian, în vederea realizării obiectivului aprobat în proiect.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Competitivitate - POC
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 

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: 
Neincadrarea în situatiile prevazute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 şi
167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii  participanti  la  procedura de atribuire cu informatiile  aferente situatiei  lor.  Aceste
documente pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor 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 şi 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
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.
Nota:
a) Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul
economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului,  ofertantul clasat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate.
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b) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente
relevante, în scopul verificarii datelor din Declaratiile prezentate de ofertanti.
Documentele emise de catre ofertanti se vor prezenta în forma originala, certificatele/documentele emise de autoritati/terti se vor
depune în oricare din formele: original/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
Operatorii economici, ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din
care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum şi
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate 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 de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota:
a. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora în limba romana.
b. Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a
conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului
de atribuire sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate.

 
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
1. Se va prezenta Lista principalelor contracte din ultimii 5 ani prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, din care sa
rezulte ca a proiectat parcuri fotovoltaice si/sau eoline cu o capacitate instalata mai mare de 500 kW, cu indicarea valorilor, datelor
și a beneficiarilor publici sau privați
2. Se va prezenta lista principalelor lucrari de realizare parcuri fotovoltaice si/sau eoliene cu o capacitate instalata mai mare de 500
kW, din ultimii 5 ani prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau
privați
Valoarea cumulata a acestor lucrari trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea de 6.000.000 lei fara TVA.
 
Capacitatea profesionala
 Ofertantul trebuie sa declare personalul de specialitate de care dispune pentru realizarea lucrarii, referitor la:
- Proiectant autorizat instalatii electrice JT, MT;
- Responsabil tehnic cu executia atestat pentru lucrari de inginerie si constructii.
- Sef de santier
- Responsabil cu asigurarea calitatii.
- Responsabil Sanatate Securitate in Munca. - Completarea şi depunerea DUAE.
Ofertantul va depune:
- certificate / documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar prin care să se
facă dovada indeplinirii cerintei.
- contracte de proiectare, executie de lucrari;
- procesul-verbal de recepţie şi/sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea livrată/valoarea
corespunză- toare a lucrarilor efectuate în perioada de referinţă (ultimii 5 ani);
 
- Se prezinta atestatul (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), conform Ordinului nr. 45/2016;
- Se prezinta atestat (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), cerut in conformitate cu prevederile Ordinului MDRAP nr.
2264/2018 actualizat.
- Sa faca dovada de participare in calitate de sef de santier sau pozitie similara intr-un contract de executie lucrari PFVE
- Se va prezenta decizia de numire a persoanei desemnate în functia de responsabil cu asigurarea calitatii.
- Se va prezenta decizia de numire a persoanei desemnate în functia de Responsabil Sanatate Securitate in Munca.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
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IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
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: 17.09.2020 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: 17.12.2020
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2020; 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
              1. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: în situatia în care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au
acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP şi va solicita ofertantilor aflati în aceasta situatie sa
transmita în format electronic, prin SEAP, o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere
financiara are pretul cel mai scazut. în cazul în care şi în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va
solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.
2. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile şi completarile ulterioare,
operatorul economic va preciza în oferta depusa acele informatii cuprinse în propunerea tehnica şi în propunerea financiara considerate a
fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala în masura în care, în mod obiectiv, dezvaluirea acestor
informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special în ceea ce priveste secretul comercial şi proprietatea
intelectuala.
3. Comunicarea rezultatului procedurii: conform prevederilor Legii nr. 98/2016.
4.  In  vederea  intocmirii  corespunzatoare  si  complete  a  ofertei  tehnice  si  financiare  autoritatea  contractantă  solicită  vizitarea
amplasamentelor  de  catre  potentialii  ofertanți  în  vederea  obținerii  tuturor  datelor  necesare  conform  cu  situația  din  teren  și
fundamentarea soluțiilor propuse pentru realizarea obiectului de achizitii.
Vizitarea amplasamentului se va face în prezența reprezentantului INCDTIM, Ing. Radu Trusca sau a reprezentantului Cluj Innovation Park.
Vizitarea amplasamentului se face cu o progamare prealabila, (persoana de contact Ing. Radu Trusca, tel. 0722.77.17.66)
5. Clauzele contractuale ale prezentei achizitii sunt cele indicate în modelul de Contract de lucrari, parte a documentatiei de atribuire.
6. Condiții de plată: nu se efectueaza plati in avans;
Modalitati de plata: periodic, conform graficului fizic şi valoric de îndeplinire a contractului, în termen de 45 zile de la primirea facturii
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emisa în baza situatiilor de lucrari avizate de dirigintele de santier şi aprobate de beneficiar. Factura finală va fi însoţită, pe lângă situaţia
finala de lucrări, şi de procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de ofertantul castigator
in calitate de proiectant.

 
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: ; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: +40
213104642 / +40 218900745; E-mail: -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: 
in conditiile specificate in Legea nr. 101/2016 actualizata.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Institutul Naţional  de  Cercetare  Dezvoltare  pentru Tehnologii  Izotopice  si  Moleculare INCDTIM, Serviciul Juridic 
Adresa: Strada Donat, Nr. 67-103; Localitatea: Cluj-Napoca; Cod postal: 400293; Tara: Romania; Telefon: +40 264584037; Fax: +40
264420042; E-mail: mariana.andrei@itim-cj.ro; Adresa internet: (URL) www.itim-cj.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2020
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