UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
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Oradea, 26 martie 2012

Analiza stadiului de implementare a proiectului„EXTINDEREA ŞI
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN
JUDEŢUL BIHOR” la un an de la semnarea contractului de finanţare
cu Ministerul Mediului şi a Pădurilor.
Proiectul se derulează în perioada 2011- 2014 şi este în valoare de 83.274.549 euro + TVA.
Sursele de finanţare a acestui proiect sunt:
 Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune - 76,30%
 Bugetul de stat – 11,67 %
 SC Compania de Apă Oradea SA – 10,23%
 Administraţiile Judeţului Bihor şi localităţilor Oradea, Nojorid, Biharia, Sântandrei, Girişul
de Criş, Oşorhei, Tinca şi Beiuş – 1,80 %
Implementarea proeictului se face în baza Contractului de Finanţare semnat în 18.04.2011 între
Ministerul Mediului şi Pădurilor în calitate de Autoritate de Management şi SC COMPANIA DE
APĂ în calitate de beneficiar
De la data semnării Contractului de Finanţare a avut loc modificarea acestuia prin act adiţional nr.1
din 09.09.2011 in conformitate cu Ordinul nr. 2.359 din 26 iulie 2011 privind modificarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009, care impune
modificarea condiţiilor tragerii prefinanţării şi condiţionalităţii privind cheltuirea prefinanţării
acordate.
Prin semnarea Contractului de Finanţare Compania de Apă se obligă să asigure implementarea
proeictului şi realizarea obiectivelor prevăzute în Cererea de Finanţare. Acelaş Contract de Finanţare
prevede la art.8 , lit.a, al.8 că Beneficiarul are obligaţia să demareze proceduriile de atribuire a
contractelor conform Planului de Achiziţii şi prin respectarea legislaţiei naţionale în domeniul
achiziţiilor, legislaţie modificată de nenumărate ori pe parcursul anului 2011, după cum urmează:
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Nr.
crt.

1

2

3

4

Tip/nr. doc. legislativ

Domeniul de aplicare

privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei
de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
privind aprobarea Metodologiei de analiza a procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
ORDIN Nr. 312
publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente
din 29 iunie 2011
structurale
cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de
ORDIN Nr. 313
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
din 29 iunie2011
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
ORDONANTA DE privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in
URGENTA Nr. 66 din obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora.
29 iunie 2011
ORDIN Nr. 302
din 01 iunie 2011

Data publicării în
MO
Nr.
415/14.06.2011
Nr.
464/01.07.2011

Nr.
464/ 1.07.2011
Nr.
461 /30.06.2011

5

ORDIN Nr. 509
privind formularea criteriilor de calificare si selectie
din 14 septembrie.2011

Nr.
687/28.09.2011

6

pentru interpretarea art. 243 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
ORDINUL Nr. 553 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
din 13 octombrie 2011 de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Nr.
735 /19.10.2011

7

HOTĂRÂREA
GUVERNULUI Nr.
1.045 din 19 octombrie
2011

privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii

Nr.
757/ 27 .10. 2011

8

9

10

11

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
LEGE Nr. 279
din 7 decembrie 2011 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2011 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind
LEGE Nr. 31/2012 din
funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
19.03.2012
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
privind modificarea art. 93 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor
HOTARAREA
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţiei
GUVERNULUI Nr.
publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
219/2012 din
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
23.03.2012
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
ORDINUL Nr.
136/2012 din
06.04.2012

privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru

Nr.
872/9.12.2011

Nr.
190/23.03.2012

Nr.
197/26.03.2012

Nr.
250/13.04.2012

____________________________________________________________________________________
SC COMPANIA DE APĂ ORADEA, 410202, Str. Duiliu Zamfirescu Nr.3,
Tel:004 0259 435 051,Fax:004 0259 432 576, E-mail:apacanal@apaoradea.ro, www.apaoradea.ro

Situaţia actuală a contractelor este :
-3 contracte semnate şi în derulare: CS1, CS2, CL12
-1 contract adjudecat, contestat: CL10
-3 contracte în evaluare: CL3, CL6, CL8
-3 contracte publicate pe SEAP: CL1,CL2,CL13
-7 contracte în aşteptare validare ANRMAP: CL4, CL5,CL7,CL9,CL11,CL14,CS3
În demararea procedurilor de atribuire punct de plecare au fost cele 11 documentaţii elaborate de
ROMAIR. Diferenţa de 6 documentaţi a fost întocmite de Asistenţa Tehnică pentru Managementul
Proeictului- BLOM
Activitatea Unitiăţii de Implementare a Proiectului este susţinută de cele două contracte, de asistenţă
de management şi asistenţă tehnică prin rapoarte de monitorizare, instruiri periodice, proceduri
operaţionale,asigurare managementului tuturor contractelor de lucrări,întocmirea docuemntaţiei de
atribuire şi a documentelor de suport, revizuirea masterplanulu
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CS 1 – Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului
Obiectul contractului: servicii de asistenţă technică pentru managementul proiectului
„ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor”
Documentaţie elaborată de ROMAIR
Valoarea estimată a contractului: 12,386,537 Ron
Valoare contractată:9,468,984 Ron
Nr.oferte depuse:6
Data anunţ intenţie:04.01.2011
Data anunţ de participare:18.02.2011
Data limită depunere ofertă:31.03.2011
Data semnare contract:04.07.2011
Data începere contract:18.07.2011
Data finalizare contract:Mar. 2015
CS 2- Servicii de supervizare a lucrărilor
Obiectul contractului: servicii de supervizare a lucrărilor din cadrul proiectului
„ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor”
Documentaţie elaborată de ROMAIR
Valoarea estimată a contractului: 11,469,464 Ron
Valoare contractată:11,264,269 Ron
Nr.oferte depuse:2
Data anunţ intenţie:04.01.2011
Data anunţ de participare:21.06.2011
Data limită depunere ofertă:01.08.2011
Data semnare contract:22.11.2011
Data începere contract:22.12.2011
Data finalizare contract:Iul. 2015
CS3-Asitenţă tehnică din partea proiectantului
Obiectul contractului : Asistenţă tehnică din partea Proiectantului pentru contractele de lucrări CL3,
CL6, CL8,CL10, CL12 din cadrul proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Bihor”
Documentaţie elaborată de ROMAIR
Valoarea estimată a contractului: 2,511,120 Ron
Data transmiterii documentaţiei de atribuire:10.10.2011
- Data respingerii documentaţiei de atribuire:08.11.2011
Motivul respingerii ANRMAP: 1) Fisa de date II.2.2) Optiuni: Autoritatea Contractanta isi rezerva
dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la operatorul economic
a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii de achizitie a prezentului contract,
conform cu art. 252 litera j) din OUG 34/2006 – lit. j se refera la achiz de servicii suplimentare;2)
III.1.1.a) Garantie de participare – precizati odata pt stabilirea echivalentei leu/euro, forma
garantiei este restrictiva - corectati în conf. cu prev art. 86 din H.G. nr. 925/2006, acceptati si
intrumente de garantare emise de soc de asigurare, eliminati solicitarea ca banca sa fie din
România;3) III.1.1.b) Garantia de buna executie – eliminati solicitarea ca banca sa fie din
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România;4) III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz) la acest
punct se precizeaza informatiile prevazute de art. 39 din OUG nr. 34/2006, solicitarile incluse de dvs
la ac rubrica pot fi solicitate la propunerea tehnica;5) la III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale - Certificatul de înregistrare contine aceleasi informatii ca si Certif
constatator;6) explicitati din solicitarea Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare CL 3 Beius,
ce reprezinta CL3Beius, la fel si pt Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare CL 10 Oradea,
CL 8 Santandrei – CL 6 Nojorid 1;7) Participarea directa in calitate de inginer proiectare retele de
canalizare in cel putin 2 (doua) contracte in proiectarea unor sisteme de natura si complexitate
similara este restrictiva, consultati Ordinul 509/2011 a Pres ANRMAP; 8) Participarea directa in
calitate de inginer proiectare retele de canalizare in cel putin 2 (doua) contracte in proiectarea unor
sisteme de natura si complexitate similara este restrictiva;9) preizati nr. de persoane si
specializarea, nu rezulta clar daca aveti nevoie de persoane separate sau pot fi aceleasi;10) fisierul
cu nota justif nu se poate deschide, reatasati-l;11)actualizati formularul DEcl priv neinc in prev art
181 din OUG nr. 34/2006 cu textul actual al articolului; completati formularul de scris gar partic
prin includerea si a soc de asigurari;12) este obligatorie folosirea prezentului formular respins in
vederea retransmiterii documentatiei pentru aprobare.
Data retransmiterii documentaţiei de atribuire : 10.11.2011
Data acceptării documentaţiei de atribuire:22.11.2011
Data anunţ de participare:28.11.2011
Data limită depunere ofertă:19.01.2011
Număr oferte depuse:4
ANULARE:27.03.2012- MOTIV: oferte neconforme- reluarea procedură
A fost refăcută documentaţia ţinând cont de modificările privind metodologia de aplicare a
procedurilor de achiziţie publică
Data transmiterii documentaţiei de atribuire:04.04.2012
Data acceptării documentaţiei de atribuire:în aşteptare pentru validare ANRMAP
Data finalizării contractului:semnarea contractului+28 luni
CL1- Sursă de apă Finiş – Feredeu , conductă de aducţiune şi staţii de clorare , loc. Beiuş
Obiectul contractului: executarea captării izbucului Feredeu
aducţiune 22845 ml
executare 2 buc.staţii de clorare
Documentaţie elaborată de ROMAIR
Valoarea estimată a contractului: 13,892,535 Ron
Data anunţ intenţie:30.12.2010
Data transmiterii documentaţiei de atribuire:07.02.2012
Data respingerii documentaţiei de atribuire:15.02.2012
Motivul respingerii ANRMAP: Atentie! documentele "anexe"(caiet de sarcini, formulare, note
justificative, model contract)se vor atasa conform Notificarii 79/2012. Pt fisa de
date:(1)II.1.2:intrucat se achizitioneaza si proiectarea, conform informatiilor din sectiunile II.1.5,
II.1.6 si III.2.3a, se va bifa "proiectare si executie";(2)II.1.7:bifati "Da";(3)III.2.1a:reevaluati
mentiunea "Aceste doc vor fi prezentate si de sustinatori, daca este cazul", existenta dupa solicitarea
certificatelor de plata a taxelor si impozitelor intrucat excede preved art 186 si art 190, alin
2/OUG34/06;(4)III.2.1a:legat de conflictul de interese, respectiv incadrarea in prevederile art.69
indice 1 din OUG nr.34/2006, se vor nominaliza, la nivelul prezentei sectiuni, toate persoanele
(numele acestora) cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveăte
organizarea, derularea ăi finalizarea procedurii de atribuire (respectiv, toate persoanele care
aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de
atribuire);(5)III.2.2:autoritatea contractanta va mentiona faptul ca se solicita cifra de afaceri care
vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani (fara a fi mentionati expres anii si fara a fi luat in
considerare anul in curs), in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor
economici;(6)III.2.3a si III.2.3b:la completarea sectiunilor se va avea in vedere Notificarea
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80/2012;in consecinta, intrucat la generarea anuntului de participare se vor prelua automat doar
informatiile completate in coloana "Informatii si/sau niveluri minime necesare...", pt a nu se ajunge
la incalcarea preved art 179(4)/OUG34/06 modificata, mentionati in aceasta coloana cerintele
privind lista lucrarilor similare, valori minime,personal specializat,nr standarde
etc;(7)III.2.3a:eliminati solicitarea "experientei in pozitii similare"a responsabilului cu controlul
calitatii;(8)VI.3:cerintele privind subcontractantii se vor completa in sect III.2.3a;(9)lipsa informatii
in sect VI.4.2 sau VI.4.3, se va completa fie termenul corespunzator de la art 256^2/OUG34/06 in
sect VI.4.2, fie serv juridic al AC la VI.4.3.(10)Pt formulare:eliminati fisa de identificare financiara,
nu este relevanta.(11)nu am regasit clauzele contractuale. Pt modificari si retransmitere se va folosi
copia doc respinse Sectiunea II.1.1 - II.1.4 . Sectiunea II.1.7 - II.1.9 . Sectiunea III.2.1 . Sectiunea
III.2.2 . Sectiunea III.2.3a . Sectiunea III.2.3b . Sectiunea VI . Sectiunea General - Documente .
Data retransmiterii documentaţiei de atribuire 24.02.2012
Data respingerii documentaţiei de atribuire12.03.2012
Motivul respingerii ANRMAP: Pt fisa de date:(1)III.2.1a:formularul 24 se va solicita si
subcontractantilor, conf art 69(1)/OUG34/06;(2)III.2.3a:lista lucrarilor din ultimii 5 ani se va
completa in coloana "Informatii si/sau nivel minime necesare...", este o cerinta de calificare care
trebuie sa se regaseasca in anuntul de participare;(3)III.2.3a:pt specialistii responsabili cu executia,
RTE si CQ, se va elimina impunerea unei anumite vechimi (experienta generala si/sau specifica),
fiind restrictiva;pt RTE se poate solicita doar atestatul, pt CQ se poate solicita decizia de numire,
atestare in domeniu sau sa fi fost implicat pe o pozitie identica intr-un proiect similar. (4)In
"clauzele contractuale", cesiunea se va reformula conf preved art 204(1)/OUG34/06. Reveniti pe
copia doc respinse. Sectiunea III.2.1 - Sectiunea III.2.3a - Sectiunea General - Documente Data retransmiterii documentaţiei de atribuire 14.03.2012
Data acceptării documentaţiei de atribuire:20.03.2012
Data anunţ de participare:26.03.2012
Data limită depunere ofertă:21.05.2012
Data finalizare contract: Data începerii + 22 luni
CL2- Staţie epurare şi staţie de pompare de transfer ape uzate, loc. Beiuş
Obiectul contractului:-executare staţie de epurare
- executare staţie de pompare transfer ape uzate
Documentaţie elaborată de ROMAIR
Valoarea estimată a contractului: 18,982,430 Ron
Data anunţ intenţie:30.12.2010
Data transmiterii documentaţiei de atribuire:10.02.2012
Data respingerii documentaţiei de atribuire:28.02.2012
Motivul respingerii ANRMAP: Sectiunea II.2 In Sectiunea II.2.1, se va preciza valoarea estimata
aferenta serviciilor de proiectare, respectiv valoarea estimata a executiei lucrarilor. Sectiunea
III.2.1 In Sectiunea III.2.1, Legat de conflictul de interese, respectiv incadrarea in prevederile art.69
indice 1 din OUG nr.34/2006, se vor indica toate persoanele (numele acestora) cu functie de decizie
din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveăte organizarea, derularea ăi finalizarea
procedurii de atribuire (! Nu va limitati la factorii de decizie importanti si nu indicati site-uri care
nu se deschid sau care nu contin informatiile respective). Sectiunea III.2.2 Sectiunea III.2.2- Cerinta
referitoare la cifra de afaceri, autoritatea contractanta va mentiona faptul ca se solicita CA care
vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani (fara a fi mentionati expres anii si fara a fi luat in
considerare anul in curs), in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor
economici, fara a se impune prezentarea bilantului contabil, fiind lasate la latitudinea operatorilor
economici documentele ce vor fi prezentate in vederea indeplinirii cerintei de calificare. Sectiunea
III.2.3a .Sectiunea III.2.3. a) postati cerintele de calificare in casuta din stanga, respectiv,,
Informatii si/sau niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate,, iar in
casuta din dreapta, respectiv ,,Modalitatea de indeplinire,, mentionati doar documentele ce vor fi
putea prezentate pentru dovedirea indeplinirii respectivelor cerinte deoarece cerintele din casuta din
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stanga vor fi preluate automat in anuntul de participare. Fiecare cerinta de calificare va fi definita
/adaugata in mod distinct, prin repetarea operatiunii de completare a listei de cerinte
solicitate.Asfel, valoarea solicitata pentru experienta similara se va posta in partea stanga a tabelui.
Cerinta referitoare la acceptarea a doua contracte individulae, de proiectare, respectiv executie se
va reformula, indicand valoarea solicitata pentru fiecare componenta.In cazul recomandarilor,
cerinta se va reformula prin solicitarea a cel putin unei recomandari.In mod similar, in partea
stanga a tabelui se vor posta toti expertii solicitati pentru indeplinirea contractului. Sectiunea
III.2.3b Postati in partea stanga a tabelui cerintei privind prezentarea certificatelor ISO 9001 si
ISO14001. Sectiunea General - Documente X
Data retransmiterii documentaţiei de atribuire:07.03.2012
Data acceptării documentaţiei de atribuire:26.03.2012
Data anunţ de participare:27.03.2012
Data limită depunere ofertă:28.05.2012
Data finalizare contract: Data începerii + 20 luni
CL3- Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare , localitatea Beiuş
Obiectul contractului: -extindere reţea de apă
8796 ml.
-branşamente
870 buc.
-extindere reţea de canal
7715 ml.
-racord uri
870 buc.
-reabilitare reţea de canal
913 ml.
-staţie de pompare apă potabilă
5 buc.
-staţie de pompare apă uzată
5 buc.
-conductă de refulare apă uzată
913 ml
Documentaţie elaborată de ROMAIR
Valoarea estimată a contractului: 9,302,163 Ron
Data anunţ intenţie:30.12.2010
Data transmiterii documentaţiei de atribuire:12.10.2011
Data respingerii documentaţiei de atribuire:14.11.2011
Motivul respingerii ANRMAP: 1.II.2.2)la optiuni- Optiunea de achizitionare ulterioara de noi
lucrari similare se poate preciza in cazul prevederilor art.252 lit.k), în acest caz se va trece
detaliat:val estimata a contractului aferent procedurii initiale, val estimata a contr. ce va fi atribuit
prin ca urmare a suplimentarii si val estim totala care va include cele doua valori estimate
mentionate anterior. Astfel, cerintele cu privire la garantia de participare, val. cifrei de afaceri si a
experientei similare se vor raporta la val estimata a contractului aferent procedurii initiale, fara
eventuala suplimentare; 2. III.1.1.a)” Scrisoare de garantie de participare conform Formularul 3
din Sectiunea IV Formulare. care se prezinta în original,emisa de o banca cu sediu sau sucursala in
Romania pentru cuantumul si perioada de valabilitate solicitate sau Polita de asigurare emisa de o
societate de asigurari cu sediu sau sucursala in Romania”-solicitarea “sediu sau sucursala in
Romania”este restrictiva,cf art 178(2)OUG 34/2006; 3. "copie leg" - acceptati si in copie lizibila, cu
ment, în conf cu origin-Ordin ANRMAP 509/2011(art 5); 4.se va preciza si cursul de referinta
RON/alta moneda al BNR/ Banca Centrala Europeana; 5.reformulati precizarea” care sa acopere
la data deschiderii ofertelor valoarea garantiei stabilite”- la data depunerii ofertelor; 6. III.1.1.b)
solicitarea “sediu sau sucursala in Romania”este restrictiva,cf art 178(2)OUG 34/2006; 7. retineri
successive-actualizati cf art 90(3)HG 1045/2011; 8. III.1.4), III.2.7.) informatiile
solicitate(referitoare la conditiile de munca si protectia muncii)se vor mentiona la sectiunea modul
de prezentare a propunerii tehnice; 9. III.1.5) la legislatie adaugati si Ordinele ANRMAP 302 SI
509/2011; 10. III.2.1.a) Cazierul Fiscal si Cazierul judiciar – sa fie valabile la data depunerii; 11.
“În cazul ofertei câstigatoare documentele prezentate în copie vor fi transmise în original sau copie
legalizata la notariat”-este restrictiva solicitarea documentelor in copie legalizata- Ordin ANRMAP
509/2011(art 5); 12. pt”Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG
____________________________________________________________________________________
SC COMPANIA DE APĂ ORADEA, 410202, Str. Duiliu Zamfirescu Nr.3,
Tel:004 0259 435 051,Fax:004 0259 432 576, E-mail:apacanal@apaoradea.ro, www.apaoradea.ro

nr. 34/2006”- recomandam sa precizati persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante; 13. împuternicirea- nu este cerinta de calificare,se va preciza la sectiunea modul de
prezentare a ofertei; 14. III.2.1.b) eliminati “Certificatul de inregistrare ”-cerinta este dublata de
Certificatul constatator emis de ORC; 15.III.2.2 pt cifra de afaceri in alta moneda dacat RON ,
precizati intr-un tabel cursul mediu de referinta al BNR/ Banca Centrala Europeana pt. anii pt. care
se solicita media cifrelor de afaceri; 16. pt cash-flow se va mentiona si perioada, respectandu-se
formula ((val est contract/durata derulare contract)Xperioada solicitata de aut contr); 17. III.2.3)la
experienta similara- Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar(extindere si
reabilitare retele de apa si extindere si reabilitare retele de canalizare)- acceptati indeplinirea
experientei similare si prin executarea de contracte diferite a acestor tipuri de lucrari ; 18.
III.2.4)cerintele privind standardele solicitate- trebuie indeplinite de fiecare asociat pt partea din
contract pe care o realizeaza,cf Anexa 2-Ordin ANRMAP 509/2011; 19. III.2.6.) subcontractantiisubcontractantii trebuie sa completeze formularele: Declaratie privind eligibilitatea,Declaratie
privind calitatea de participant la procedura si– Informatii generale- subcontractantilor nu li se pot
impune indeplinirea unor criteria de calificare cf art 11(7)HG925/2006;20.la sectiunea alte
informatii precizati modalitatea de departajare a ofertelor financiare situate pe primul loc cu pret
egal; 21. VI.4.1)eliminati Curtea de Apel(se mentioneaza numai CNSC); 22.Contract-1.7- cesiune:
reformulati in sensul ca cesiunea in contractul de achizitie publica este permisa doar in ceea ce
priveste creantele nascute din respectivul contract; 23. Nota just privind fundamentarea cerintelor
minime de calificare se va modifica cf observatiilor facute; 24.Asigurati concordanta valorii
estimate a contractului intre Fisa de date si Nota privind determinarea valorii estimate;
25.Formulare- Formularul F2 - actualizati art.181 cf modif prin LG 278/2010;F 20 actualizati cf
HG 1045/2011;26.Este oblig folosirea prez Form respins in ved retransm doc de atrib pt aprobare.
Data retransmiterii documentaţiei : 29.11.2011
Data respingerii documentaţiei 09.12.2011
Motivul respingerii ANRMAP: 1.bifati correct tipul finantarii si selectati din aplicatie programul
operational; 2. pt cerinta- Declaratia privind neincadrarea in art. 69^1OUG34/2006- "Recomandam
indicarea persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in cadrul sectiunii, la nivelul cerintei
privind declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69 indice 1 din
OUG nr.34/20061)"; 3. Nota just privind fundamentarea cerintelor minime de calificare –Situatia
personala- nu se pot solicita cerinte de calificare subcontractantilor cf art 11(7)HG925/2006;
4.Asigurati concordanta valorii estimate a contractului intre Fisa de date si Nota privind
determinarea valorii estimate-se va utiliza termenul de lucrari,cf tipului contractului; 5.In Nota
privind
determinarea valorii estimate-se va utiliza termenul de lucrari,cf tipului contractului; 6. Este oblig
folosirea prez Form respins in ved retransm doc de atrib pt aprobare.
Data retransmiterii documentaţiei:09.12.2011
Data respingerii documentaţiei 14.12.2011
Motivul respingerii ANRMAP: 1.III.2.1.a) pt cerinta- Declaratia privind neincadrarea in art.
69^1OUG34/2006- se vor indica persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante,
in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in cadrul sectiunii,
la nivelul cerintei privind declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile
art.69 indice 1 din OUG nr.34/20061)"; 2. Este oblig folosirea prez Form respins in ved retransm
doc de atrib pt aprobare.
Data retransmiterii documentaţiei:14.12.2011
Data acceptării documentaţiei de atribuire:16.12.2011
Data anunţ de participare:19.12.2011
Data depunere ofertă:23.02.2012
Număr oferte depuse:25
Data finalizare contract: Data începerii + 24 luni
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CL4 – Staţie epurare ape uzate, localitatea Tinca
Obiectul contractului: executarea staţie de ape uzate
Documentaţie elaborată de BLOM
Valoarea estimată a contractului: 8,088,475 Ron
Data transmiteri documentaţiei de atribuire:12.04.2012
Data acceptării documentaţiei de atribuire:în aşteptare validare ANRMAP
Data finalizare contract: Data începerii + 20 luni
CL5-Extinderea sistemului de canalizare localitatea Tinca
Obiectul contractului; - extindere reţea de canalizare menajeră
16442 ml.
- racorduri
1127 buc.
Documentaţie elaborată de BLOM
Valoarea estimată a contractului: 13,964,785 Ron
Data transmiterii documentaţiei de atribuire:21.03.2012
Data respingerii documentaţiei de atribuire:06.04.2012
Motivul respingerii ANRMAP: Sectiunea II.1.7 - II.1.9 Avand in vedere ca obiectul contractului il
reprezinta proiectarea si executia unor statii de epurare pe obiective distincte, se justifica achizitia
respectivelor lucrari pe loturi, pentru fiecare obiectiv in parte.Prin urmare, atat cuantumul garantiei
de participare cat si cerintele de calificare se vor raporta la valoarea fiecarui lot . Sectiunea II.2 x
Sectiunea III.2.3a Postati cerintele de calificare referitoare la expertii solicitati si experienta
acestora in casuta din stanga, respectiv,, Informatii si/sau niveluri minime necesare pentru
evaluarea respectarii cerintelor mentionate,, iar in casuta din dreapta, respectiv ,,Modalitatea de
indeplinire,, mentionati doar documentele ce vor fi putea prezentate pentru dovedirea indeplinirii
respectivelor cerinte deoarece cerintele din casuta din stanga vor fi preluate automat in anuntul de
participare. Referitor la specialiătii pentru care este obligatorie atestarea tehnico-profesională,
avnd n vedere faptul că pentru autorizarea ntr-o anumită profesie, potrivit actelor normative din
domeniu, instituăiile abilitate impun ndeplinirea anumitor condiăii de vechime, pentru un astfel de
specialist se va solicita doar atestatul ăi nu se vor impune condiăii de vechime, respectiv de
experienăă generală ăi/sau specifică sau privind implicarea acestuia ntr-un proiect similar.
Sectiunea General - Documente X
Data retransmiterii documentaţiei de atribuire:10.04.2012
Data acceptării documentaţiei de atribuire:în aşteptare validare ANRMAP
Data finalizare contract: Data începerii + 20 luni
CL6- Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare localitatea Nojorid
Obiectivele contractului: -conductă de aducţiune Oradea-Nojorid 5628ml.
- staţie de pompare apă potabilă
2 buc.
- reabilitare reţea de canal menajer
809buc.
- conducta de refulare
4063ml.
- staţie de pompare apă menaeră
2 buc.
- extindere reţea de canalizare
7960 ml.
Documentaţie elaborată de ROMAIR
Valoarea estimată a contractului: 10,133,790 Ron
Data anunţ intenţie:30.12.2010
Data transmiterii documentaţiei de atribuire:14.10.2011
Data respingerii documentaţiei de atribuire:18.11.2011
Motivul respingerii ANRMAP: 1.In Sectiunea II.2.2 se va face precizarea doar referitor la art. 252
lit. k) din OUG nr. 34/2006. Se vor detalia distinct valoarea estimata cumulata care va cuprinde si
valoarea suplimentarilor, respectiv valoarea fara suplimentari 2.In Sectiunea III.1.1.b) se av preciza
si HG nr. 1045/2011. 3.In Sectiunea III.1.5. Legislatia aplicabila - se vor mentiona si Ordinele
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ANRMAP nr. 302/20101, 314/2010, 509/2011. 4.In Sectiunea III.2.1.a), in declaratia in declaratia
privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 se vor nominaliza si
persoanele cu functie de decizie. In cazul certificatelor de atestare fiscala, autoritatea contractanta
va solicita operatorilor economici sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei
in care se depun ofertele. 5.In Sectiunea III.2.1.b) nu se va solicita certificatul unic de inregistrare
deoarece s-a precizat prezentarea certificatului constatator eliberat de ONRC, ce se va accepta a fi
depus si in copie conforma cu originalul. 6.In Sectiunea III.2.2, in cazul persoanelor juridice starine
se vor accepta ca toate documentele sa fie prezentate in copie conform cu originalul.In cazul cerintei
accesul la o linie de credit se va preciza si perioada pentru care se solicita.Suma solicitata se va
calcula conform Ordinului nr. 509/2011. 7.In sectiunea III.2.3-Experienta similara-se va solicita
prezentarea unui contract similar in valoare de 7000000 lei sau cel putin un contract avand ca
obiect .1. extindere si reabilitare retele de apa si 2. extindere si reabilitare retele de canalizare in
valoare de…( se va raporta la partea inclusa din viitorul contract). de reformulat …. Sau cel purin
un contr avand ca obiect 1 …….si cel putin un contract avand ca obiect 2…………. Resurse umane RTQ in domeniul retelelor de apa si canalizare numai daca legislatia impune solicitarea RTQ in
acest domeniu. 8.In Sectiunea III.2.6, in cazul subcontractantilor nu se vor solicita prezentarea
declaratiei privind eligibilitatea si declaratia privind participarea la procedura. 10. Recomandam
introducerea in Sectiunea Informatii generale a observatiei urmatoare: In cazul in care se constata
ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor
ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi
atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 11.Sectiunea
Formulare- formularul privind declaratia referitoare la neincadrarea la art. 181 din OUG nr.
34/2006 se va actualiza in conf cu modificarile aduse prin Legea nr. 278/2010. 12. Clauze
contractuale- Dispute - se va renunta la solutionarea litigiilor prin arbitraj la Camera de Comert si
Industrie a României si se va mentiona Tribunalul-Sectia Comerciala. 13. Este obligatorie folosirea
copiei prezentului formular respins in vederea retransmiterii documentatiei spre aprobare. Orice
modificare adusa documentatiei la retransmitere care nu a facut obiectul observatiilor ANRMAP
atrage raspunderea exclusiva a autoritatii contractante. Bifati corect tipul finantarii si selectati din
aplicatie programul operational.
Data retransmiterii documentaţiei de atribuire : 30.11.2011
Data acceptări documentaţiei de atribuire:09.12.2011
Data anunţ de participare:12.12.2011
Data limita depunere oferta:20.02.2012
Număr oferte depuse:28 buc.
Data finalizarii contract: Data inceperii + 24 luni
CL7-Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare ,localitatea Biharia
Obiectul contractului: - extindere reţea de apă
3470 ml.
- branşament
394 buc.
- rabilitare reţea de apă
2266 ml.
-extindere reţea de canal
13522 ml.
-racord
886 buc.
-aducţiune apă
799ml.
-staţie de pompare ape uzate 4 buc.
-conductă refulare ape uzată 7880 ml.
-puţ forat
1 buc.
Documentaţie elaborată de BLOM
Valoarea estimată a contractului: 22,284,176 Ron
Data transmiteri documentaţiei de atribuire:04.04.2012
Data acceptării documentaţiei de atribuire:în aşteptare validare ANRMAP
Data finalizare contract: Data începerii + 20 luni
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CL8-Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare , localitate Sântandrei, Palota,
Girişul de Criş şi Tărian
Obiectul contractului:
localitatea Santandrei:
Statie de pompare amplasata in Oradea (SP Oradea – Santandrei – Tarian);
Conducte de aductiune
3 506 ml
Reabilitare retea de apă
236 ml.
Extindere reţea de apă
6275 ml;
Bransamente
587 buc.
Extindere retea de canalizare
19230 ml;
Statii de pompare ape uzate menajere – 5 buc;
Conducte de refulare
7511 ml.
Racorduri
1299 buc.
localitatea Palota:
Extindere reţea de apă potabila, 2755 ml;
Bransamente
204 buc.
Extindere retea de canalizare menajera, 2759 ml
Racorduri:
204 buc.
localitatea Tarian:
Conducta de aductiune
Gospodarie de apa noua,
Extindere retea de apa potabila,
Bransamente
Extindere retea de canalizare
Statie de pompare ape uzate
Conducta de refulare
Racorduri

7671 ml.
1buc.
10016 ml;
702 buc.
9953 ml.
1 buc.
5498 ml.
702 buc.

localitatea Girişu de Cris:
Extindere retea de apa potabila, 9815 ml.
Bransamente:
452 buc.
Extindere retea de canalizare
8994 ml;
Statie de pompare ape uzate
1 buc.;
Conducta de refulare
2129 m;
Racorduri
452 buc.
Documentaţie elaborată de ROMAIR
Valoarea estimată a contractului: 52,167,869 Ron
Data anunţ de intenţie:31.12.2010
Data transmiterii documentaţiei de atribuire:14.10.2011
Data respingerii documentaţiei de atribuire:18.11.2011
Motivul respingerii ANRMAP: 1.In Sectiunea II.2.2 se va face precizarea doar referitor la art. 252
lit. k) din OUG nr. 34/2006. Se vor detalia distinct valoarea estimata cumulata care va cuprinde si
valoarea suplimentarilor, respectiv valoarea fara suplimentari 2.In Sectiunea III.1.1.b) se av preciza
si HG nr. 1045/2011. 3.In Sectiunea III.1.5. Legislatia aplicabila - se vor mentiona si Ordinele
ANRMAP nr. 302/20101, 314/2010, 509/2011. 4.In Sectiunea III.2.1.a), in declaratia in declaratia
privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 se vor nominaliza si
persoanele cu functie de decizie. In cazul certificatelor de atestare fiscala, autoritatea contractanta
va solicita operatorilor economici sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei
in care se depun ofertele. 5.In Sectiunea III.2.1.b) nu se va solicita certificatul unic de inregistrare
deoarece s-a precizat prezentarea certificatului constatator eliberat de ONRC, ce se va accepta a fi
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depus si in copie conforma cu originalul. 6.In Sectiunea III.2.2, in cazul persoanelor juridice starine
se vor accepta ca toate documentele sa fie prezentate in copie conform cu originalul.In cazul cerintei
accesul la o linie de credit se va preciza si perioada pentru care se solicita.Suma solicitata se va
calcula conform Ordinului nr. 509/2011. 7.In sectiunea III.2.3-Experienta similara-se va solicita
prezentarea unui contract similar in valoare de 40.000.000 lei sau cel putin un contract avand ca
obiect .1. extindere si reabilitare retele de apa si 2. extindere si reabilitare retele de canalizare in
valoare de…( se va raporta la partea inclusa din viitorul contract). de reformulat …. Sau cel purin
un contr avand ca obiect 1 …….si cel putin un contract avand ca obiect 2………….Resurse umane RTQ in domeniul retelelor de apa si canalizare numai daca legislatia impune solicitarea RTQ in
acest domeniu. 8.In Sectiunea III.2.6, in cazul subcontractantilor nu se vor solicita prezentarea
declaratiei privind eligibilitatea si declaratia privind participarea la procedura. 10. Recomandam
introducerea in Sectiunea Informatii generale a observatiei urmatoare: In cazul in care se constata
ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor
ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi
atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 11.Sectiunea
Formulare- formularul privind declaratia referitoare la neincadrarea la art. 181 din OUG nr.
34/2006 se va actualiza in conf cu modificarile aduse prin Legea nr. 278/2010. 12. Clauze
contractuale- Dispute - se va renunta la solutionarea litigiilor prin arbitraj la Camera de Comert si
Industrie a României si se va mentiona Tribunalul-Sectia Comerciala. 13. Este obligatorie folosirea
copiei prezentului formular respins in vederea retransmiterii documentatiei spre aprobare. Orice
modificare adusa documentatiei la retransmitere care nu a facut obiectul observatiilor ANRMAP
atrage raspunderea exclusiva a autoritatii contractante. Bifati corect tipul finantarii si selectati din
aplicatie programul operational
Data retransmiterii documentaţiei de atribuire:30.11.2011
Data acceptării documentaţiei de atribuire:09.12.2011
Data anunţ de participare:13.12.2011
Data depunere ofertă:10.04.2012
Număr oferte depuse:22 buc.
Data finalizare contract: Data începerii + 24luni
CL9-Extinderea sistemului de canalizare , localitatea Oşorhei, Alparea, Fughiu
Obiectul contractului:
localitatea Oşorhei:
-Extinderea reţelei de canalizare: 13861 ml
-Staţie de pompare ape uzate menajere 4 buc.
-racord:1009 buc.
localitatea Alparea:
- Extinderea reţelei de canalizare: 8859 ml
-Staţie de pompare ape uzate menajere 2 buc.
-racord:369
localitatea Fughiu:
-Extinderea reţelei de canalizare: 6973 ml
-Staţie de pompare ape uzate menajere 3 buc.
-racord:356
Documentaţie elaborată de BLOM
Valoarea estimată a contractului:18,733,819 Ron
Data transmiterii documentaţiei de atribuire:21.03.2012
Data respingerii documentaţiei:06.04.2012
Motivul respingerii ANRMAP: Sectiunea II.1.7 - II.1.9 Avand in vedere ca obiectul contractului il
reprezinta proiectarea si executia unor statii de epurare pe obiective distincte, se justifica achizitia
respectivelor lucrari pe loturi, pentru fiecare obiectiv in parte.Prin urmare, atat cuantumul garantiei
de participare cat si cerintele de calificare se vor raporta la valoarea fiecarui lot . Sectiunea II.2 x
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Sectiunea III.2.3a Postati cerintele de calificare referitoare la expertii solicitati si experienta
acestora in casuta din stanga, respectiv,, Informatii si/sau niveluri minime necesare pentru
evaluarea respectarii cerintelor mentionate,, iar in casuta din dreapta, respectiv ,,Modalitatea de
indeplinire,, mentionati doar documentele ce vor fi putea prezentate pentru dovedirea indeplinirii
respectivelor cerinte deoarece cerintele din casuta din stanga vor fi preluate automat in anuntul de
participare. Referitor la specialiătii pentru care este obligatorie atestarea tehnico-profesională,
avnd n vedere faptul că pentru autorizarea ntr-o anumită profesie, potrivit actelor normative din
domeniu, instituăiile abilitate impun ndeplinirea anumitor condiăii de vechime, pentru un astfel de
specialist se va solicita doar atestatul ăi nu se vor impune condiăii de vechime, respectiv de
experienăă generală ăi/sau specifică sau privind implicarea acestuia ntr-un proiect similar.
Sectiunea General - Documente X
Data retransmiterii documentaţiei de atribuire:10.04.2012
Data acceptării documentaţiei de atribuire:în aşteptare validare ANRMAP
Data finalizare contract: Data începerii + 20 luni
CL10-Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare, municipiul Oradea
Obiectul contractului: -reabilitare reţea de apă potabilă
24590 ml
-branşamente reabilitare
1691 buc.
-extindere reţea de apă potabilă
2229 ml.
-branşamente extinderi
134 buc.
-reabilitare reţea de canalizare
15629 ml.
-racorduri
1032 buc
Documentaţie elaborată de ROMAIR
Valoarea estimată a contractului: 40,990,933 Ron
Data anunţ intenţie:31.12.2010
Data transmiterii documentaţiei de atribuire:14.10.2011
Data respingeri documentaţiei de atribuire: 15.11.2011
Motivul respingerii ANRMAP: 1) A se elimina precizarea din cadrul sectiunii II.2.2) Optiuni,
situatia prevazuta la art. 252 lit.j din OUG nr.34/2006 (asimilabila celei de la art.122 lit.i) nu este
una din posibilitatile pentru care autoritatea va bifa sectiunea „Optiuni”, avand in vedere ca
circumstantele in care aceste lucrari se vor achizitiona sunt imprevizibile. 2) Perioada de
valabilitate a ofertei, precum si cea a garantiei de participare se vor raporta de la data limita
stabilita pentru depunerea ofertelor si nu de la data depunerii ofertelor. 3) La garantia de buna
executie, avand in vedere faptul ca aceasta se va constitui si prin retineri successive, se vor face
mentiunile potrivit prevederilor HG nr.1045/2011 privind modificarea art.90 alin.(3) din HG
nr.925/2006. 4) Se va reformula mentiunea potrivit careia “In cazul unei asocieri, documentul
privind garantia de buna executie va fi emis integral în numele si pentru Liderul asocierii.”, in
sensul in care aceasta poate fi emisa si pe numele oricaruia dintre membrii asocierii, in numele
acesteia, nu numai in numele liderului. 5) Referitor la declaratia pe proprie raspundere privind
neincadrarea in preved. art.69 indice 1 din OUG nr.34/200 recomandam sa precizati persoanele ce
detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in sensul articolului mentionat. 6) La
capacit. de exercit. a activit. profesionale se va elimina solicitarea in ceea ce priveste prezentare
Certificatului de inregistrare emis de ORC. 7) La capacitatea economica si financiara, la punctul 5,
se va preciza faptul ca ofertantul trebuie sa demonstreze, ca la momentul semnarii contractului, va
avea acces la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare…De asemenea, se
va preciza si perioada pentru a se putea calcula daca suma solicitata este sau nu restrictiva,
aplicand formula de calcul din Ordinul nr.509/2011 al Presedintelui ANRMAP. 8) Se va preciza
daca se solicita cifra medie da afaceri globala sau in domeniul de activitate aferent obiectului
contractului. 9) La informatii privind subcontractantii, se va elimina solicitarea potrivit careia
“subcontractantii trebuie sa completeze formularele: Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie
privind calitatea de participant la procedura si– Informatii generale”. 10) La capacitaea tehnica
si/sau profesionala se restrictioneaza accesul operatorilir economici prin solicitarea in vederea
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dovedirii experientei similare a cerintei „Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract
similar (extindere si reabilitare retele de apa si extindere si reabilitare retele de canalizare) ” – se
va permite si prezentarea de contracte distincte, respectiv unul pt extindere si reabilitare retele de
apa si altul pentru extindere si reabilitare retele de canalizare. 11) La sectiunea III.2.4: Standardele
de asigurare a calitatii si protectiei mediului in cazul asocierii: a se mentiona in conformitate cu
Anexa nr.2 din Ordinul nr.509 al Presedintelui ANRMAP. 12) La cai de atac- Organismul competent
pentru procedurile de mediere-se va elimina Curtea de Apel – Sectia Contencios Administrativ si
Fiscal. 13) La informatii suplimentare se va mentiona modul de departajare a ofertelor cu preturi
egale. 14) Este obligatorie folosirea copiei prezentului formular respins in vederea retransmiterii
documentatiei de atribuire spre aprobare. 15) La retransmitere, orice modificare adusa
Documentatiei de atribuire care nu a facut obiectul observatiilor ANRMAP, atrage raspunderea
exclusiva a autoritatii contractante.
Data retransmiterii documentaţiei de atribuire:30.11.2011
Data acceptare documentaţie de atribuire:07.12.2011
Data anunţ de participare:13.12.2011
Data limită depunere ofertă:06.02.2012
Nr.oferte depuse:22
Adjudecată în 11.04.2012
Valoare adjudecată:23,956,090 Ron- adjudecare contestată
Data finalizare contract: : Data începerii + 30 luni
CL11- Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în sud-est a municipiului Oradea
Obiectul contractului:- extindere reţea de apă
1446 ml.
-reabilitare reţea de apă
29771 ml.
-branşamente reabilitare
1581 buc.
-reabilitare reţea de apă
16394 ml.
-racorduri reabilitare
1174 buc
Documentaţie elaborată de BLOM
Valoarea estimată a contractului: 51,102,954 Ron
Data transmiterii documentaţiei de atribuire:23.03.2012
Data respingerii documentaţiei de atribuire:12.04.2012
Motivul respingerii ANRMAP: Sectiunea III.2.1 III.2.1.a)- A se reformula cerinta referitoare la
certificatele fiscale in sensul in care se va solicita ca din acestea sa reiasa ca ofertantul/candidatul
nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile. Sectiunea
III.2.2 III.2.2-Cerinta referitoare la cash flow se va recalcula si reformula in conformitate cu
Ordinul nr. 509/2011. Sectiunea VI In sectiunea VI.3, se va mentiona modalitatea de departajare a
ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale. Daca ofertele clasate pe primul loc au preturile
egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii
ofertelor. Sectiunea General - Documente
Data retransmiterii documentaţiei de atribuire:17.04.2012
Data acceptării documentaţiei de atribuire:în aşteptare
Data finalizare contract: Data începerii + 22 luni
CL12-Extinderea reţelelor de apă şi canalizare municipiul Oradea
Obiectul contractului:- extindere reţea de apa
13929 ml.
-bransamente
1100 buc.
-extindere reţea de canal
11916 ml
-racorduri
1100 buc.
Documentaţie elaborată de ROMAIR
Valoarea estimată a contractului: 12,171,614 Ron
Data anunţ de intenţie:30.12.2010
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Data anunţ de participare:01.07.2011
Data depunere oferta:29.08.2011
Număr oferte depuse:11
Data adjudecării: 28.10.2011
Valoare contractată:7,686,029 Ron
Adjudecarea a fost contestată , contestaţiile au fost respinse ca fiind nefondate
Data semnare contract:05.12.2011
Data finalizare contract:Data începerii+24 luni

Realizat:

str.34 -713 ml-.reţea de apă
Str.Nojoridului-1738 ml reţea de apă
Str.35 -1070 ml.reţea de apă
Hidranţi:20 buc.
Vane:15 buc.
Cămine vane:28 buc.

CL13-Extinderea reţelelor de apă şi canalizare şi staţie de pompare ape uzate Densuşeanu,
municipiul Oradea
Obiectul contractului: - extindere reţea de apă
20154 ml.
-branşament
807 buc.
-extindere reţea de canal
1174 ml.
-racord
76 buc.
- staţie de pompare apa uzată
1 buc.
-conductă refulare
300 ml.
Docuemntaţie elaborată de BLOM
Valoarea estimată a contractului: 9,190,408 Ron
Data transmiteri documentaţiei de atribuire:05.03.2012
Data respingeri documentaţiei de atribuire: 22.03.2012
Motivul respingerii ANRMAP: Sectiunea III.2.3a Referitor la specialiătii pentru care nu este
obligatorie atestarea, se poate solicita experienăă generală ăi/sau experienăă specifică/implicarea
ntr-un proiect similar. Astfel, dacă se solicită experienăă specifică nu se va solicita ăi implicarea
specialistului/specialiătilor ntr-un proiect similar ăi nici invers.In cazul in care se solicita
implicarea intr-un proiect similar, cerinta se av reformula in sensul demonstraii implicarii in cel
putin un contract cu obiect similar. Referitor la specialiătii pentru care este obligatorie atestarea
tehnico-profesională, avândând în vedere faptul că pentru autorizarea ntr-o anumită profesie (ex.
responsabilul tehnic cu execuăia), potrivit actelor normative din domeniu, instituăiile abilitate
impun ndeplinirea anumitor condiăii de vechime, pentru un astfel de specialist se va solicita doar
atestatul ăi nu se vor impune condiăii de vechime, respectiv de experienăă generală ăi/sau specifică
sau privind implicarea acestuia ntr-un proiect similar. Sectiunea General - Documente clauze
contractuale - se va reformula clauza 1.7 - cesiunea - in conformitate cu prevederile art. 204. din
OUG nr.34/2006
Data retransmiterii documentaţiei de atribuire:23.03.2012
Data acceptării documentaţiei de atribuire:02.04.2012
Data anunţ de participare:04.04.2012
Data depunere ofertă:05.06.2012
Data finalizare contract: Data începerii + 20 luni
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CL 14- Lucrări pentru îmbunătăţirea operaţională la staţia de epurare existentă în municipiul
Oradea
Obiectul contractului:- inspectarea colectorului de intrare în Staţia de epurare
-îmbunătăţiri la sistemul de colectare al apelor pluviale de la Staţia de Epurare
din Oradea
-hambare de uscare a namolului.
Documentaţie elaborată de ROMAIR
Valoarea estimată a contractului: 9,188,233 Ron
Data anunţ de intenţie: 30.12.2010
Data transmiterii documentaţiei de atribuire:08.03.2012
Data respingerii documentaţiei de atribuire:28.03.2012
Motivul respingerii ANRMAP: 1)III.1.1120 zile de la data depunerii ofertei corectati: .de la data
limita de depunere a ofertelor 2)III.2.3 Lista principalelor obligatii contractuale n desfasurareadaugati precizarea daca exista 3)III.2.3 Declaratie privind dotarile specifice, utilajele,
echipamentul tehnic, mijloace de transport, utilaje pentru constructii, laboratoare si alte mijloace
fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le foloseasca pentru ndeplinirea contractului-se mentioneaza
in rubrica din stanga Informaăii ăi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării
cerinăelor menăionate 4)III.2.3 cerinta Informatii privind angajatii se reformuleaza cf
art.188(3)lit.d/OUG34-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si
al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani 5)III.2.3 cerintele specifice referitoare la experienta
fiecarui expert se mentioneaza in rubrica din stanga Informaăii ăi/sau nivel(uri) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectării cerinăelor menăionate. Subliniem faptul ca cerintele mentionate in
casuta din stanga vor fi preluate automat in AP. 6)III.2.3 Pt specialistii pt care este obligatorie
atestarea tehnico-profesionala, avand in vedere ca pt autorizarea intr-o anumita profesie (de ex
RTE), potrivit actelor normative in domeniu, institutiile abilitate impun indeplinirea anumitor
conditii de vechime, pentru un astfel de specialist se va solicita doar atestatul si nu se vor impune
conditii de vechime, respectiv experienta generala si /sau specifica sau privind implicarea acestuia
intr-un proiect similar. 7)III.2.3 Pt specialistii pt care nu se impune atestarea, se poate solicita
experienta generala si/sau experienta specifica/implicarea intr-un proiect similar. Deci, se va
solicita fie min 3 ani experienta specifica, fie implicarea intr-un proiect similar. 8)III.2.3 copii ale
certificatelor emise de angajatori sau referinte/recomandari care sa probeze experienta indicata n
CV si durata de lucru n domeniile cerute - Se va mentiona faptul ca operatorului economic clasat pe
primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV.
9)III.2.3 Documentele solicitate fiecarui expert (CV, declaratie de disponibilitate.) se mentioneaza in
rubrica Modalitatea de indeplinire din dreptul fiecarui expert. 10)III.2.3b) reformulati cerintele in
sensul solicitarii certificarii sistemului de management al conform prevederilor standardului nr..
11)IV.4.2 n cazul n care exista 2 sau mai multi ofertanti care ofera preturi identice adaugati
precizarea clasati pe primul loc 12)VI.3 infomatiile referitoare la subcontractanti se mentioneaza la
III.2.3 art.188(3)lit.g/OUG34 13)VI.3 Recomandam autoritatii contractante sa mentioneze faptul ca
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) 14)Caietul de sarcini-vol 3A Cerinte
Generale - Companiile producatoare sau de asamblare a echipamentelor mecanice si electrice
trebuie sa fie certificate conform ISO 9001 sau conform altor standarde echivalente, astfel incat sa
fie agreate de catre Inginer. - Daca se justifica o astfel de solicitare, se va crea alternativa
prezentarii unei declaratii din partea operatorului economic care sa confirme ca produsele
respective sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform ISO 9001. 15)Pt
retransmitere folositi copia fisei respinse! Sectiunea III.1 - Sectiunea III.2.3a - Sectiunea III.2.3b Sectiunea IV.4 - Sectiunea VI - Sectiunea General - Documente –
Data retransmiterii documentaţiei de atribuire:19.04.2012
Data acceptării documentaţiei de atribuire:în aşteptare validare ANRMAP
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Data finalizare contract: Data începerii + 20 luni
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