PRIMARIA ORASULUI SULINA
Judetul Tulcea
Str. I, nr. 180
Cod 825400, Ro
Tel 0240 – 543003; 543001; 543578
Fax: 0240 – 543661
e-mail: sulina _prim@yahoo.com
adresa web : primaria-sulina.ro

Nr. 1738 din 23.02.2015

CATRE,
OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor: solicitare de oferta servicii de intocmire „Studiu de Fezabilitate in
vederea realizarii obiectivului de investitii Casa de Cultura cu sala de spectacole” .

1. Primaria orasului Sulina, cu sediul in orasul Sulina, str. a I-a, nr. 180, judetul
Tulcea,
telefon:
0240/543001,
0240/543003
si
fax:
0240/543661,
email:
sulina_prim@yahoo.com, cod fiscal 4321410, in calitate de autoritate contractanta,
intentioneaza sa achizitioneze prin „CUMPARARE DIRECTA”, in conformitate cu
prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
modificata si completata prin O.U.G. nr. 77/2012, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 193/2013, servicii de intocmire „Studiu de Fezabilitate in vederea realizarii
obiectivului de investitii Casa de Cultura cu sala de spectacole” .
Cod CPV 71241000 – 9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
Valoarea estimata a achizitiei, fara T.V.A., este de 40.322,58 lei, respectiv 50.000 lei, cu
T.V.A.

CONDITII DE PARTICIPARE
1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului
I. Neîncadrarea în dispozitiile art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, inclusiv a asociatilor sau tertilor sustinatori:
- prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind eligibilitatea Formular nr. 1
Vor depune aceasta declaratie:ofertantul (în cazul ofertei individuale), liderul de asociere si
fiecare asociat (în cazul ofertei comune), tertul sustinator (în cazul sustinerii).
II. Neîncadrarea în dispozitiile art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, inclusiv a asociatilor sau tertilor sustinatori:
- prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la
art. 181 din OUG nr. 34 / 2006; Formular nr. 2.
Vor depune aceasta declaratie:ofertantul (în cazul ofertei individuale), liderul de asociere si

fiecare asociat (în cazul ofertei comune). Tertul sustinator (în cazul sustinerii) nu trebuie sa se
afle in niciuna din situatiile de la literele a), c1) si d) ale articolului 181 din OUG 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare
- certificat de atestare fiscala emis de catre Administratia Finantelor Publice privind plata
obligatiilor catre bugetul consolidat al statului si certificat privind îndeplinirea obligatiilor
exigibile de plata a impozitelor locale eliberat de catre Organele Administratiei locale
(Directia taxe si impozite locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la
nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
(prezentate in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul). În cazul unei
asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate.
NOTA: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetele
componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite si în masura
în care operatorii economici prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor,
aprobate de catre organele competente în domeniu. În situatia în care din documentele
solicitate reiese ca ofertantul are datorii, acesta va fi exclus de la procedura.
III. Participarea la procedura cu oferta independenta :
- prezentare Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui
ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu
oferta independenta. Formular nr. 3 Vor depune acest certificat:
- în cazul ofertei individuale – se va depune un certificat de catre ofertant
- în cazul unei asopcieri – se va depune un singur certificat semnat de către toţi asociaţii,
IV. Neîncadrarea în prevederile art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv a subcontractantilor, asociatilor
sau tertilor sustinatori:
- prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.69^1
(evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare; Formular nr. 4
Pentru aceasta declaratie persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce
priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in sensul articolului
mentionat sunt urmatoarele:
Dimitriu Aurel – Primar, Iacovici Laurentiu – Viceprimar/Consilier local , Picu Alina –
Secretar, Hergheligiu Silvia – Sef serviciu Buget, Finante, Contabilitate, Gheorghe Silviu –
presedinte comisie de evaluare, Simionov Ana Maria – membru comisia de evaluare, Cretu
Maricica – membru de rezerva, Baciu Viorica – membru de rezerva, Trisca Ciprian – membru
comisia de evaluare, Andrei Victor – consilier local, Bahnaru Adina Maria– consilier local,
Balan Maria- consilier local, Chirilov Vasile – consilier local, Cuzmin Alexandru – consilier
local, Ivan Adrian – Constantin – consilier local, Nan Ionel – consilier local, Nastase Mariaconsilier local, Nicolae Danut – consilier local , Oana Vasile – consilier local, Popa Sorin –
consilier local, Turbatu Viorica – consilier local.
În cazul unei asocieri, toti asociatii vor prezenta aceasta declaratie. Declaratia va fi prezentata
si de tertii sustinatori sau subcontractanti, daca este cazul.
2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original /
copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte
obiectul/obiectele de activitate al/ale respectivului operator economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC( principal sau secundar).
Informatiile din Certificatul Constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere
a ofertelor.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest certificat pentru partea de
contract pe care o realizeaza. Autoritatea contractanta, va solicita ofertantului clasat pe primul
loc, daca acesta prezinta copie, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul
procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC,
in original sau copie legalizata.

2. Capacitatea economica si financiară
Informatii si / sau nivel(uri) minim(e)
necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala din ultimii 3 ani
(2014, 2013, 2012), sa fie de minim 80.600,00
lei, pentru persoanele juridice române sau
echivalentul sumei în valuta pentru persoanele
juridice straine.

4. Capacitatea tehnică si/sau profesionala
Informatii si /sau nivel(uri) minim(e)
necesar(e) pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta o declaratie privind
Lista principalelor prestari de servicii
efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte
ca a a prestat servicii similare similare in
valoare cumulata de minim 40.320,00 lei ,
insotita de copii lizibile cu mentiunea
„conform
cu
originalul”
ale
unor
certificate/documente
emise
sau
contrasemnate de catre o autoritate sau de
catre clientul beneficiar privitoare la
furnizarile de produse din lista. In cazul
în care beneficiarul este un client privat si,
din motive obiective, operatorul economic nu

Modalitatea de indeplinire

Se va atasa:
a) Formularul nr. 5 – Informatii generale
Persoanele juridice romane vor atasa copii
lizibile cu mentiunea “conform cu originalul”
dupa situatiile financiare anuale pe ultimii 3
ani, inregistrate la administratia financiara
(2012; 2013); pentru anul 2014 vor fi admise si
alte documente in sustinerea cifrei de afaceri.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este
obligat sa prezinte documentele solicitate la
cerinta.
Autoritatea contractanta are obligatia de a lua
în considerare si data la care operatorul
economic a fost înfiintat sau si-a început
activitatea comerciala.
In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand
dovada in acest sens prin prezentarea
documentelor prevazute de Legea nr.
346/2004), cifra medie de afaceri din ultimii 3
ani se reduce cu un procent de 50% din
cuantumul precizat. Daca o asociere de
operatori economici depune o oferta comuna,
atunci reducerea de 50% se va aplica cerintei
legate de cifra de afaceri, numai în cazul în care
asocierea
este
alcatuita
exclusiv
din
întreprinderi mici si mijlocii (facand dovada in
acest sens prin prezentarea documentelor
prevazute de Legea nr. 346/2004), indiferent
daca acestea sunt persoane fizice sau juridice
române sau straine.

Modalitatea de îndeplinire

Completarea si prezentarea Formularului nr. 6 Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3
ani.
In cazul contractelor a caror valoare este exprimata
in valuta, conversia valorilor se va face la cursul
leu / valuta mediu anual comunicat de BNR.
Cursul BNR leu/euro mediu anual este urmatorul:
2012 - 1 euro = 4,4560 lei, 2013 - 1 euro =4,4190
lei, 2014 - 1 euro =4,4446 lei.

are
posibilitatea
obtinerii
unei
certificari/confirmari din partea acestuia,
demonstrarea
prestarii
serviciilor
se
realizeaza printr-o declaratie a operatorului
economic

4. Standarde de asigurare a calităţii si de protectie a mediului
Informatii si / sau nivel(uri) minim(e) Modalitatea de îndeplinire
necesar(e) pentru evaluarea respactarii
cerintelor mentionate
Certificat de atestare ISO 9001 privind
Prezentare Certificat ISO 9001 sau echivalent,
managementul calitatii pentru activitatea ce
pentru managementul calitatii pentru activitatea ce
face obiectul contractului pentru Prestator,
face obiectul contractului pentru prestator, valabil
valabil la data limita de depunere a ofertelor, la data limita de depunere a ofertelor. Documentele
în copie certificata “conform cu originalul”
vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea
sau Certificate echivalente emise de
„conform cu originalul”.
organisme abilitate din alte state ale Uniunii
Europene.

2. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit : Buget Local.
3. Limba de redactare a ofertei: limba romana.
4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
5. Modalitati de plata : plata serviciilor prestate se va face in perioada 24-31 ale lunii,
conform prevederilor OUG 34/2009, cu modificarile si completarile, in baza facturii
fiscale inregistrata la secretariatul institutiei si a procesului verbal de receptie, semnat
de catre ambele parti.
6. Oferta va fi exprimata in lei, exclusiv T.V.A. (T.V.A.-ul va fi evidentiat separat).
7. Pretul ofertei este ferm in lei. Nu se accepta acualizarea pretului contractului.
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile incepand cu data limita de primire a
ofertelor.
9. Termen maxim de predare a documentatiei: 30 zile calendaristice de la data semnarii
contractului de servicii. La solicitarea Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
proiectantul va face toate completarile necesare, in termenele stabilite, dar nu mai mult de 5
zile calendaristice.
Continutul-cadru al S.F.

va respecta cerintele prevazute prin H.G. nr. 28/2008, privind

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
10. Daca este cazul garantiile solicitate: da
Garantia de buna executie a contractului se va constitui in cuantum de 10 % din pretul
contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv T.V.A. Garantia de buna executie poate fi

depusa in numerar la caseria autoritatii contractante, sau se poate constitui printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari, in conformitate cu prevederile art. 90 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare (anexa nr. 1 – Model garantie de buna executie). Ofertantii tip IMM
care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea
infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile
ulterioare, beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului garantiei de buna executie (pentru a
beneficia de aceasta reducere, ofertantii vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt
IMM – Formular nr. 2.
Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita in termen de maxim 3 zile
de la data semnarii contractului de achizitie publica, de ambele parti, sub sanctiunea rezilierii
acestuia.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:
Nu se admit oferte alternative.
12. Oferta semnata si stampilata, se va depune la registratura Primariei orasului Sulina, str.
a 1-a, nr. 180, judetul Tulcea,

ori se va transmite pe fax : 0240543661 sau email

sulina_prim@yahoo.com.
13. Data limita pentru transmiterea ofertei: 25.03.2015, ora 12:00.
Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a
evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc,datele necesare pentru a pregati oferta.
Potentialii ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentului vor
anunta autoritatea contractanta asupra acestui lucru cu cel putin 24 de ore inaintea
datei stabilite.
Participantii la vizita amplasamentului isi vor asigura mijloc de transport in vederea
efectuarii vizitei.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel : 0240543001 – int. 17 persoana
de contact : Gheorghe Silviu.
Cu speranta unei bune colaborari, va multumim anticipat pentru oferta.

PRIMAR,
DIMITRIU AUREL

Intocmit
Insp. Gheorghe Silviu

