PRIMARIA ORASULUI SULINA
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Tel 0240 – 543003; 543001; 543578
Fax: 0240 – 543661
e-mail: sulina _prim@yahoo.com
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Nr. 2324 din 20.04.2015

CATRE,
OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor: solicitare de oferta Proiectare si executie “Alimentare cu apa curenta
obiectiv de investitii Reabilitare şi extindere sisteme de apă şi canalizare - obiect
Construire staţie de epurare ape uzate menajere – oraş Sulina, judeţ Tulcea”.

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 „ACHIZITIE 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, Proiectare si executie alimentare cu apa curenta obiectiv de investitii
„Reabilitare şi extindere sisteme de apă şi canalizare - obiect - Construire staţie de epurare
ape uzate menajere, oraş Sulina, judeţ Tulcea”.
Cod CPV 45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa.
71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor
Valoarea estimata a achizitiei, fara T.V.A., este de 415.880,94 lei, respectiv 94.282,69
euro.( 1 euro = 4,4110, valabil in data de 20.04.2015)
- constructii si instalatii = 351.151,08 lei
- organizare de santier = 8.978,78 lei
- proiectare = 16.800
- cheltuieli diverse si neprevazute(10%°) = 38.951,08 lei
Valoarea estimata a achizitiei, fara cheltuieli diverse si neprevazute, 376.929,86 lei.
La nivelul propunerii financiare, toti operatorii economici vor cuprinde procentul de diverse si
neprevazute asa cum a fost prevazut de autoritatea contractanta în documentatia de atribuire.
Din aceasta valoare se acopera cheltuielile rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice,
cantitatile suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii
investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze
independente de autoritatea contractanta (conf. prevederilor art. 5.3, cap.5, Anexa 4din HG nr.
28/2008).
Ofertele financiare care propun o valoare mai mare decat maximul mentionat vor fi
declarate neconforme

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
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau
copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta
in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducerea autorizata si
legalizata in limba romana.
A. PENTRU PERSOANE JURIDICE ROMANE:
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 principal/secundar de activitate al operatorului economic trebuie sa fie similar cu
obiectul contractului.
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. 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.

B. PENTRU PERSOANE JURIDICE/FIZICE STRAINE:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional din care sa reiese obiectul de activitate.
Obiectul principal/secundar de activitate trebuie sa fie similar cu obiectul contractului.
Informatiile din Documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare trebuie sa fie
reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este
obligat sa prezinte acest document.
Vor fi descalificaţi ofertanţii care omit sa completeze si/sau sa prezinte documentele/
certificatele/ formularele solicitate mai sus. Nu se accepta completarea ulterioara, cu exceptia
situatiei prevazute la art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.
.
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 700.000,00
lei, pentru persoanele juridice române sau
echivalentul sumei în valuta pentru persoanele
juridice straine.

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 -

Formular nr. 14 (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.
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza
situatia economica si financiara invocând si
sustinerea acordata de catre o alta persoana
(conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective,
completat conform Formular nr. 13, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie
ofertantului resursele financiare invocate.
Modalitate de îndeplinire
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu
trebuie sa se afle în situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire conform
prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1), d) si
art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, prezentând în acest sens
Formularul nr. 4, Formularul nr. 5 si Formularul
nr. 8.
Mentiune
Atunci când un grup de operatori economici
(asociati) depune oferta comuna, situatia
economica si financiara se demonstreaza prin
luarea în considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului.

4. Capacitatea tehnică si/sau profesionala
Informatii si /sau nivel(uri) minim(e)
necesar(e) pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate
Se va prezenta lista cu lucrari similare
executate in ultimii 5 ani, pana la data limita
de depunere a ofertei., din aceasta sa rezulte
ca prin maxim 3 contracte au fost executate
lucrari similare a caror valoare cumulata sa
nu fie mai mica de 415.000 lei.

Se vor atasa :
Formulare nr. 1, 2 si 4, 5 si 13
Prezentarea Bilanturilor contabile pt. ultimii
trei ani, respectiv 2012, 2013 si 2014 vizate si
inregistrate la organele competente(DGFP) , in
copie, semnate si stampilate de catre op. econ. ,
cu mentiunea “conform cu originalul”; se vor
accepta si alte documente prin care ofertantii
pot demonstra situatia economica si financiara
in locul bilantului contabil inregistrat pentru
anul 2014.
Echivalentul in lei a valorilor exprimate in alte
monede se va calcula utilizand cursul leu/ alte
monede mediu comunicat de BNR pentru anul
respectiv .
Note :
a.Daca un grup de operatori economici depune
o oferta comuna, atunci situatia economica si
financiara se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor cumulate ale tuturor
membrilor grupului.
b.Eventualilor subcontractanti nu li se impune
indeplinirea cerintelor de calificare privind
capacitatea economico-financiara

Modalitatea de îndeplinire

Pentru cerinta 1 se va completa si prezenta, in
original, Formularul nr. 6 si anexa la acesta
(lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani.
Ofertantul va face dovada executiei de lucrari
similare prin prezentarea de
documente/contract/procese verbale de receptie
emise sau contrasemnate de o autoritate

In cazul unei asocieri cerinta se poate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar.
demonstra in mod cumulativ.
Din documentele solicitate mai sus trebuie sa
rezulte beneficiarii, valoarea, perioada si locul
executiei lucrarilor precum si daca lucrarile au fost
executate in conformitate cu normele profesionale
din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
NOTA: In situatia in care contractele au fost
semnate inainte de perioada de 5 ani, autoritatea
contractanta va lua in considerare lucrarile
executate si duse la bun sfarsit in perioada
solicitata si va avea in vedere doar lucrarile
executate in aceasta perioada.
Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere
cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
In cazul unei asocieri cerinta se poate demonstra in
mod cumulativ.
Vor fi exclusi din procedura ofertantii care nu si-au
indeplinit sau si-au indeplinit defectuos obligatiile
contractuale asumate privind executia unei lucrari,
dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost
înregistrate:
neconformităţi care au condus la
refaceri parţiale sau totale de lucrari, cazuri de
accidente tehnice produse din vina exclusiva a
contractantului, receptii amanate sau respinse din
cauza nerespectarii parametrilor de calitate, precum
si ofertantii care primesc referinte negative din
partea beneficiarilor.
Documentele emise in alta limba vor fi prezentate
în original sau copie conforma cu originalul,
însoţite de traducerea autorizată si legalizata în
limba română. Vor fi descalificaţi ofertanţii care
omit sa completeze si/sau sa prezinte documentele/
certificatele/ formularele solicitate mai sus. Nu se
accepta completarea ulterioara, cu exceptia situatiei
prevazute la art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Dovada ca detine personalul minim de Pentru fiecare membru din personalul de
specialitate pentru indeplinirea contractului:
specialitate propus, cu exceptia
Pentru indeplinirea contractului se solicita:
responsabilului tehnic cu executia, se vor atasa
Pentru executie:
urmatoarele documente suport de demonstrare a
Un sef lucrări :
experientei sale profesionale:
-C.V. uri - Formularul nr. 7 “Model Curiculum
Cerinte generale:
- inginer sau subinginer
Vitae”
Responsabil tehnic cu executia (RTE):
-Copii ale diplomelor, certificatelor profesionale
obtinute ( mentionate in CV)
Cerinte specifice:
-certificat de atestare tehnico-profesionala -Declaratie de disponibilitate (Formular nr.8) prin
conform prevederilor art. 24 din Legea care isi declara disponibilitatea pentru perioada de
nr.10/1994 privind calitatea în constructii, cu implicare efectiva în prestarea serviciilor/executia
modificarile si completarile ulterioare, lucrarilor.
valabil la data limita de depunere a ofertelor. Pentru responsabilul tehnic cu executia se vor
-- Responsabil controlul calitatii (CQ), prezenta:
desemnat prin decizie interna de catre - copie certificat de atestare tehnico-profesionala ca
ofertant:
RTE pentru lucrari de drumuri, conform
prevederilor art. 24 din Legea nr.10/1994 privind
Cerinte generale:
- inginer sau subinginer cu atestat (CQ)
calitatea în constructii, cu modificarile si

Completarile ulterioare, valabil la data limita de
depunere a ofertelor.
-Declaratie de disponibilitate (Formular nr.8) prin
care isi declara disponibilitatea pentru perioada de
implicare efectiva în executia lucrarilor.

Utilaje:
Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii (in
dotare proprie, inchiriate sau prin alte forme
de punere la dispozitie) a urmatoarelor
instalatii, utilaje si echipamente tehnice:
- buldoexcavator
- compactor mecanic
- generator electric
- tractor cu remorca
- gabara minim 100 tone
- salupa remorcher minim 150 cp.

Informatii privind partea din contract pe care
operatorul economic are, eventual, intentia sa
o subcontracteze. Subcontractantii vor
depune declaratia privind neîncadrarea în
situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.
34/2006.

Documentele emise in alta limba vor fi prezentate
în original sau copie conforma cu originalul,
însoţite de traducerea autorizată si legalizata în
limba română.
Vor fi descalificaţi ofertanţii care omit sa
completeze si/sau sa prezinte documentele/
certificatele/ formularele solicitate mai sus. Nu se
accepta completarea ulterioara, cu exceptia situatiei
prevazute la art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Se vor prezenta documente relevante pentru
demonstrarea indeplinirii acestei cerinte de
calificare - contract sau precontract de inchiriere.
Se pot prezenta si declaratii de punere la
dispozitie/angajament a utilajelor.
Se va prezenta o declaratie privind utilajele,
instalatiile, echipamentele tehnice – Formularul nr.
9, de care poate dispune operatorul economic
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
de lucrari.
În cazul asocierii, formularul nr. 9 va fi completat
de liderul asocierii. şi trebuie să cuprindă utilajele,
instalatiile, echipamentele tehnice de care pot
dispune toţi partenerii asocierii, dupa caz, pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului de
lucrari.
Documentele emise in alta limba vor fi prezentate
în original sau copie conforma cu originalul,
însoţite de traducerea autorizată si legalizata în
limba română.
Vor fi descalificaţi ofertanţii care omit sa
completeze si/sau sa prezinte documentele/
formularele solicitate mai sus. Nu se accepta
completarea ulterioara, cu exceptia situatiei
prevazute la art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de îndeplinire
Se va completa si prezenta, in original,
Formularul nr. 10 si 11. Subcontractantii, daca
exista,
vor completa/ depune in original
Formularul nr. 4. Dacă nu există subcontractanţi
se va mentiona in formularul 11 ca nu este cazul.
La încheierea Contractului de achizitie publica,
achizitorul va solicita prezentarea contractelor
încheiate
între
viitorul
contractant
si
subcontractantii nominalizati în oferta.
Vor fi descalificaţi ofertanţii care omit sa
completeze si/sau sa prezinte documentele/

formularele solicitate mai sus. Nu se accepta
completarea ulterioara, cu exceptia situatiei
prevazute la art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind asociatii;
Completare Formular 12 ( daca este cazul)
Operatorii economici se pot asocia în vederea .
participarii la procedura de
achizitie prezentând o oferta comuna.
Partenerii asociati nu pot participa la
aceeasi procedura si ca ofertanti asociati si ca
ofertanti individuali sau ca
asociati în mai multe asociatii ori ca
subcontractanti ai unui alt ofertant. În
cazul în care oferta declarata câstigatoare va
fi o oferta depusa de catre o
asociatie de operatori economici, autoritatea
contractanta va solicita ca
asocierea operatorilor economici sa fie
legalizata, fara obligatia ca prin
aceasta asociere sa se formeze o noua
persoana juridica. In cazul asocierii
fiecare asociat va prezenta propriile
documente de calificare.
Completare Formular 12 -„Acord de
asociere” Se va se va preciza cine este lider
al asocierii cu identificarea din punct de
vedere fizic si valoric a lucrarilor executate
de fiecare asociat.
Daca ofertantul/candidatul isi demonstreaza
Completare Formular 15;
capacitatea tehnica si
profesionala invocand si sustinerea acordata
de alta persoana, se va dovedi
sustinerea prin angajament ferm al persoanei
respective. Tertul sustinator
nu trebuie sa se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de
atribuire, conform art.180 si 181 lit.a),c1),d)
Completare Formular 15;

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
Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Simbol
P1
P2

Factor de evaluare
Preţul ofertei
Perioada de garantie acordata
lucrarilor
TOTAL P1+ P2+ P3

Pondere
80
20
100

CRITERII
PONDERE
P1 PUNCTAJUL CORESPUNZĂTOR PREŢULUI OFERTEI
80 puncte
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
a)Pentru oferta cu preţul cel mai mic, in lei fara TVA, se acordă punctaj maxim de 80 puncte, cu
condiţia respectării prevederilor art. 361 şi conexe din HG 925/2006 ; pentru alt pret decât cel
prevăzut la lit. a) punctajul se acordă astfel: P1= (Pret minim /Pret ofertat) x 80, unde:
Pret minim = cea mai mica valoare a ofertei financiare dintre ofertele prezentate ;
Pret ofertat = valoarea ofertei financiare al carei punctaj se calculeaza.
Includerea in oferta financiara a unui pret, fara TVA, ce depaseste valorea estimata, comunicata in
solicitarea de oferte, are drept consecinta respingerea ofertei ca inacceptabila conf. art. 36 alin. 1 lit
e din H.G. 925/2006.
P2
PUNCTAJUL CORESPUNZĂTOR PERIOADEI DE 20 puncte
GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR
Garantia minima este de 24 luni de la semnarea procesului verbal de la finalizarea lucrarilor.
Ofertarea unei perioade de garantie mai mica de 24 luni, are drept consecinta respingerea ofertei ca
neconforma conf. art. 36 alin. 2 lit. b din H.G. nr. 925/2006. Termenul maxim de garantie este de
60 de luni. Ofertarea unei perioade de garantie mai mare de 60 de luni, nu va fi punctata
suplimentar. Punctajul maxim alocat este de 20 pct.
Punctajul ptr. Criteriul P2 se acorda astfel: pentru cel mai mare termen de garantie a lucrarilor, se
acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 20 pct; pentru alt termen de
garantie a lucrarilor, se acorda punctaj astfel: P2 = (termen ofertat/termen maxim)x punctajul maxim
alocat factorului de evaluare, respectiv 20 pct, unde :
Termen ofertat = termenul ofertei al cărei punctaj se calculează ;
Termen maxim= cel mai mare termen de garantie dintre ofertele prezentate ;
Punctajul se calculează prin rotunjire la cifra sutimilor, astfel:
Dacă după zecimala aflată pe locul sutimilor se află una din cifrele 0, 1, 2, 3
sau 4 atunci această zecimală rămâne neschimbată;
Dacă după zecimala aflată pe locul sutimilor se află una din cifrele 5, 6, 7, 8,
sau 9 atunci această zecimală se măreste cu o unitate;
Dacă cifra ( sutimilor ) la care se face rotunjirea este ,,9”, se pune în locul
acesteia cifra ,,0” iar cifra din fata ei ( cifra zecimilor ) se măreste cu o unitate.
Clasamentul pe baza căruia se stabileste oferta câstigătoare se întocmeste în ordinea
descrescătoare a punctajului total acordat.
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. Daca este cazul garantiile solicitate: da
Valoarea garantiei de participare este de 8.000,00 lei. Garantia de participare se constituie
conform art. 86 din HG 925/2006, astfel: a) printr-un instrument de garantare emis în

conditiile legii de o societate bancara (Formular nr.25) ori de o societate de asigurari, care
se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire
sau b)prin virament bancar cu OP în contul nr.RO17TREZ6445006XXX000176 deschis la
Trezoreria Sulina, cu conditia confirmarii de catre banca emitenta cel mai târziu la data şi ora
stabilite pentru deschiderea ofertelor. . Valabilitatea garantiei de participare: 90 zile de la data
limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se restituie conform art. 88 din HG
925/2006. In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada
in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea nr. 346/2004), garantia de
participare 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 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. Garantia de participare emisa in
alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si
legalizarea in limba romana.
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. 14.
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.
Durata de realizare a investitiei - 2 luni.
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: 27.04.2015, ora 12:00.

Vizitarea locatiei proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria
raspundere, cheltuiala si risc,datele necesare pentru a pregati oferta, este obligatorie.
Potentialii ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentului vor
anunta autoritatea contractanta asupra acestui lucru cu cel tarziu in data de
24.04.2015, orele 12.00.
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

