
contract furnizare a 35 buc. centrale termice pentru
blocurile de locuinte sociale din Deva, Str. Zavoi, Bl. 1-9

(procurare cu  montaj si ISCIR-izare)
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA 
Cod de identificare fiscala: 15326502; Adresa: Strada: ion luca caragiale, nr. 4; Localitatea: Deva; Cod NUTS: RO423 Hunedoara; Cod postal:
330152; Tara: Romania; Persoana de contact: -Telefon: +40 254218030; Fax: +4 0254218030; E-mail: achizitii.das@gmail.com; Adresa
internet: (URL) www.primariadeva.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
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Protectie sociala

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
contract furnizare a 35 buc. centrale termice pentru blocurile de locuinte sociale din Deva, Str. Zavoi, Bl. 1-9 (procurare cu  montaj si
ISCIR-izare)
Numar referinta: 15326502/2022/1

 
II.1.2) Cod CPV principal
39715210-2 Echipament de incalzire centrala (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Prin această procedură Autoritatea Contractanta dorește să achiziționeze 35 (buc) centrale termice pentru blocurile de
locuințe sociale necesare pentru a asigura condiții optime de locuit chiriașilor din Deva, Str. Zăvoi, Bl. 1-9 (procurare cu montaj și
ISCIR-izare); centrale termice murale cu condensare 050, 24-24KW încălzire 24 KW producere de apă caldă menajeră care să
funcționeze pe principiul condensării, segment Medium.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 147035; 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: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39715210-2 Echipament de incalzire centrala (Rev.2)
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Cod CPV suplimentar: -
 

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare: 
loc. Deva, Str. Zăvoi, Bl. 1-9, blocuri de locuinte socialeloc. Deva, Str. Zăvoi, Bl. 1-9, blocuri de locuinte sociale

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Se dorește achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune (ISCIR-izare) a centralelor termice murale cu condensare 050 24-24KW
încălzire 24 KW producere de apă caldă menajeră care să funcționeze pe principiul condensării, segment Medium. Centralele
termice cu schimbătorul de căldură principal și secundar din inox, supradimensionat, în 14 placi. De asemenea Pompa Grundfos să
aibă turația variabilă și să fie LowEnergy.
Cazanul cu turație variabilă și să funcționeze cu tiraj forțat Panou de automatizare cu display LCD - autodiagnosticare, sistem de
securitate complet compatibil cu termostatele ON/OFF, cu posibilitatea de racordare a unei sonde externe.
Principalele date tehnice:
-Kit-ul de evacuare gaze arse (60/100mm), L= lm inclus.
-Putere centrală termică: 7 - 24 kW
-Eficiența termică la putere calorică nominală (50/30 grdC): până la 104 %
-Eficiența termică la putere calorică nominală (80/60 grdC): până la 97%
-Temperatura maximă admisă pe tur: 75̊C
-Presiune nominală alimentare gaz: G20 - 20 mbar
-Clasa de protecție electrică: IP 40
-Capacitate schimbător de căldură: 1 litru
-Capacitare schimbător de căldură recuperator: 0,3 litri
-Racorduri tur/retur: 3/4"
-Racord apă calda/rece: 1/2"
-Racord alimentare cu gaz: 3/4"
-Debit apă caldă (la dT-30̊C): 12 litri/min
-Capacitate schimbător de căldură: 1 L
-Presiune de lucru admisă: 3 bar
-Tensiune de alimentare: 230 V
-Racord gaze arse (dublu, coaxial): 60/100 mm
-Lungime maximă coș de fum: 3 m
-Dimensiuni AxLxH: 330x400x750 mm
-Greutate centrală termică: 34 kg
-Capacitate vas expansiune: 8 litri
-Presiune apă rece menajeră: 8 bari
-Temperatura gaze arse: 60 grd C
   necesare pentru a asigura condiții optime de locuit chiriașilor din Deva, Str. Zăvoi, Bl. 1-9.

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 

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: 
1. Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.Documentele justificative
care probează cele asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate doar la solicitarea autorității contractante,
numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor.  Aceste documente pot fi, după caz:
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Pentru persoane juridice/fizice române:
- Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitățile subordonate care au calitatea de creditor
bugetar;
- Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul local;
- Cazierul judiciar al operatorului economic și 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, așa cum
rezultă din certificatul contatator emis de ONRC/actul constitutiv;
- după caz, documente prin care se demostrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- alte documente edificatoare, după caz.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
- Documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți,  prin care să dovedească
îndeplinirea obligațiilor restante de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de
rezidență.
Documentele se vor prezenta însoțite de traducerera autorizată a acestora în limba română.
După caz, documente prin care se demostrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Alte documente edificatoare, după caz.2. Ofertanții  nu trebuie sa se regaseasca în situațiile prevăzute la art.59-60 din Legea
nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi  demonstrată îndeplinirea cerinței:  Se va prezenta Declarația privind neîncadrarea în situațiile
prevăzute la art.60 din Legea nr.98/2016 - formularul nr 3 anexat care se va depune odată cu DUAE.
Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii,
din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum
și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achziție publică.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți cu informațiile solicitate de autoritatea
contractantă-informații referitoare la îndelinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Cerința se
aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE
distinct.
Documentele justificative care probează cele asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate doar la solicitarea
autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi, după caz:
Persoane juridice /fizice române: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original/copie legalizată/copie
lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul”. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data
prezentării  acestuia.  Obiectul  contractului  trebuie să aibă corespondent în codul  CAEN din certificatul  constatator  emis de
ONRC/ORC.
 În cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii trebuie să facă dovada
că pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC.
Persoane juridice/fizice străine: vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenență din punct
de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident.
Lista a principalelor livrari de produse similare efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea
valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privați.
Prin produse similare se înțelege furnizare produse, montare și punere în funcțiune centrale termice.
Am solicitat aceste cerinţe, în conformitate cu art.179 lit.b) din Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice, pentru a ne asigura că
ofertanţii au mai furnizat produse similare şi altor beneficiari îndeplinându-şi cu succes contractele atribuite, precum şi confirmarea
experienței și seriozității acestor ofertanţi.
Prin aceasta cerință vrem să ne asigurăm că furnizorul are experiență în derularea contractului. Considerăm că dacă un operator
economic a furnizat produse similare cu cele ce fac obiectul prezentei proceduri, acest fapt reprezintă pentru noi o garanție a
faptului că eventualul ofertant are pregătirea tehnică, profesională, logistică, organizatorică necesară îndeplinirii în bune condiții
tehnice, cantitative, calitative și la termen a unor astfel de furnizări de produse.
 Prin experiență similara înțelegem îndeplinirea acestui criteriu prin derularea unui număr de minim 1 contract și maxim 3 contracte.
Completarea DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Numărul de ani  aferenți  experienței  similare se calculează prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de
autoritatea contractantă în anunțul de participare.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -
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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 bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
În conformitate cu prevederile art. 178 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se solicită operatorilor economici care
participă la procedura de atribuire a contractului de produse, dovada capacității tehnice și/sau profesionale, după cum urmează:-
Ofertantul trebuie să facă dovada livrărilor de produse la nivelul ultimilor 3 ani privind produse similare sau superioare celor
prevăzute în caietul de sarcini a căror valoare cumulată să fie de cel puțin 147.035,00 lei fără TVA, la nivelul a minim un contract și
maxim 3 (trei) contracte.
Modul de calcul al perioadei, respectiv ultimii 3 ani de la data limită de depunere a ofertelor, nu va fi afectat de eventuale decalări
ale termenului limita prevăzut în anunțul de participare publicat inițial. - Completarea DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1
din Legea 98/2016.
2.) Proportia de subcontractare
(Dacă este cazul).
Ofertantul are obligația de a preciza denumirea subcontractanților, datele de contact, reprezentanții legali ai acestora, partea/
pârțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridica partea/ pârțile respective, precum si
acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.
Nu se va subcontractata activitatea de furnizare centrale termice, în contractul de achiziție publică produsele se pot subcontracta
doar activitățile cu titlu accesoriu, lucrări ori operațiuni de amplasare și de instalare sau activități de transport, etc.
Subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Subcontractanții trebuie să respecte aceleași obligații ca ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă; - în DUAE
completat de ofertant se vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. Ofertantul are obligația de a preciza
partea/pârțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

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: 09.06.2022 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: 09.09.2022
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.06.2022; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
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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. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc autoritatea contractanta va solicita noi propuneri
financiare prin intermediul reofertarii disponibile in sistemul SEAP, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit
ofertantului clasat pe primul loc in urma reofertarii.
2.   Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) .
3.   Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti,
ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe
locul I la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care
ofertantul nu depune DUAE - art.104, alin 3 coroborat cu art.60/HG 395/2016 si art.137 alin.2 litera b/HG 395/2016.
4.   Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal/imputernicitului din partea ofertantului, acesta are obligatia de
a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens,
informatiile legate de aceasta persoana vor fi  precizate la nivelul  DUAE la partea a II-a,  litera B "Informaţii  privind reprezentanţii
operatorului economic".
5. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care
orice operator economic interesat de participarea la procedură de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații
suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
 În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea Contractantă
stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 3 zile înainte de termenul
limită de depunere a ofertelor.
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

 
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: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; 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 conformitate cu art 8 din Legea nr.101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.05.2022
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