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INSTRUCŢIUNI cĂľnB oFERTANTI

. AUTORITATEA CONTRACTANT
oficială: MUNICIPIUL SLOB 0ZIA

Episcopiei, Nr.1,
23140I, Fax: +40

Denumire

bozia,
tateLocali CMUNI ruLIP SLOBOZIA, Stľ

0243+40J92002 Tel.poştalCođSlo ,
J024 12 I2 49 slobozia.ro

DENUMIRE,
ADRESĂ ŞI

PUNCT(E) DE
CONTACT

I.1)

Punct(e) de contact: MUNICIPIUL
In atenţia:Ivancea Ceľasela Ioanina

SLOBOZIA

Numar zile până,la care se pot solicita
de depunere a ofeľteloľ:S zĺle (înainte de data limită de depuneľe a
ofertelor);
Teľmenul limită de răspuns al autorităţii contractante (AC) la
solicitările de clarificári va fi de: 2 zile înainte de data limită de

a ofertelor.

claľificări înainte de data limită

OBIECTUL CONTRACTULUI
u. 1)

DESCRIERE
deSeľvĺciĺ asĺstenţăpľoiectare, petehnĺcă execuţieiperioada

pentľulucrărĺloľ realizarea debiectivuluĺ vestĺţĺirn Extindeľe(3

umancĺmitĺľ BoraCartieľ din Slobozia,,

rr.t.2)
Tipul contractului

şi locul de
executaľe a

lucľăľĺloľ, de
lĺvľaľe a pľoduseloľ

sau de pľestare a
seľvicĺiloľ

I ocul principal de pľestare: la sediul prestatorului; predaľe la sediul
beneficiarului, Municipiul Slobozia.

Seľvicĺĺ

rr.1.3)
Descľĺeľea succĺntă
a contľactuluĺ sau a cimitiľ uman Caľtĺeľ

Scurta descriere:

deSeľvĺcĺi asĺstenţăproiectaľe, tehnĺcă pe execuţieĺpeľĺoada
pentľulucľăľĺloľ altzareare bĺectivuluĺ ĺnvestiţÍĺde íĺExtindeľe

Bora Mdin Slobozĺa''unĺcĺpĺul



fezabilitate, pentru
av izę / acor dun / autonzaţii Detalii

MLPTL),
nr.907/2

Servicii studiuproiectare documentaţii
bçineľe proiect tehnic execuţie,

execuţie, eriÍicare tehnică cuproiectului specializatpersonal
MDatestat (RAP tęhnicăasistenţă partea proiectantului

perioada executăľii conformlucrărilor 6,1 cu
diÍicărilemo ulterioaľe.

II.1.4)
Clasificaľe CPV

(vocabulaľul
comun pľivĺnd

CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de
lucrăľi publice (Rev.Z);
CPV: 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică(Rev.2);

8 Sfudiu de fezabilitate(Rev.2);CPV: 7931

il.1.s)
Voľ fi acceptate
vaľĺante (ofeľte

rr.2)
CANTITATEA

SAU DOMENIUL
CONTRACTULUI

aľea estĺmată făľă TVA (numai în
T.V.A.

cifľe): 20.000 leĺ, ÍăľăValo

rr.3)
DURATA

CONTRACTULUI
SAU TERMENUL

PENTRU
FINALIZARE

(de la dątą semnării contrąctului de servicii)

Duľata contractului va fi de la emiteľea ordinului de începere a
serviciilor până la recepţia la terminaľea lucľărilor .

Contractul se desfăşoará în 2 etape, iaľ teľmenele de execuţie
efectivă pentru realizarea Íiecărei etape a contractului, vor fi:
Etapa I:

Ftapa II:
Incepând cu data emiteľii ordinului de începeľe al execuţiei lucrărilor
până la ľecepţia la terminarea lucrărilor .

Durata înluni: Etrtrtr sauînzile: nnnn

II.4.1.
Ajustaľea pľeţuluĺ

contľactuluĺ
dannux

sECŢIUNEA
TEHNICE

III:INFORMAŢII JURIDICE, EcoNoMICE' FINANCIARE ŞI

aľe

III.1.1.a)
Gaľanţĺedepaľtĺcip dannux

ilr.1.1.b)
Gaľanţie de buna

executĺe

da Ęnu n
Cuantumul gaľanţĺei de bună execuţÍe este de t\%o din valoaľea
contľactului firă TvA.



Garantia se Va constifui înconfoľmitate cu art. 40 din H.G. nľ.
39sl20r cu modiÍicările ulteľioare.

rrr.1.2)
Pľĺncĺpalele
modalĺtăţi de

finanţaľe şi plată
şĺ/sau tľimĺtere la

Bugetul local

rrr.1.3)
Legĺslaţĺa
aplĺcabilă

2. H.G. nr.395l2016 Noľme metodologice de aplicare a prevederilor
referitoaľe la atribuirea contľactului de achizitie
publică/acordului-cadru din legea rľ. 9812016 privind achiziçiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. II.G. nr.907ĺ2016 privind etapele de elaboľare şi conţinutul-cadrual documentaţiiloľ tehnico-economice aferente

în vigoare.

nr.9812016 privind cu modificarile siachiziçii|e publice,
completarile ulterioaľe;

7. Normative tehnice şi STAS-uri
DE PARTICIPARE

Infoľmaţĺĺ şĺ foľmalităţi necesare
pentľu evaluarea respectăľĺĺ

Modalitatea de ĺndeplĺnĺľe

rrr.2.1)
Situaţĺa peľsonală a

Ofeľtantuluĺ:

operatorul economic (ofeľtant
individual, membru al unei asocieri
subcontractant, sustinator d;--ň;
paľte) sau oľice persoana caľe este
membru al consiliului/organului de
administrare, de conduceľe sau de
supervizare al acestuia sau caľe are
putere de reprezentaľe, de decizie sau
de contľol in cadrul acesfuia nu se afla
in niciuna dintre situatiile mentionate la
art. 164, art.t65 şi art.I67 din Legea nr.
98120Ţ6.

Un opeľator Economic care paľticipa la
procedura nu trebuie sa se afle in
situatii pentru caľe exista probabilitatea
sa de conflict de

ofeľtanfu l /subcontractantul
/ ter|ul susţinător va
completa Declaraţia pľivind
neîncadrarea în pľevederile
art.I64,165 şi 167 din legea
nr.98l20l6' cu modiÍicările
şi completările ulterioare,
foľmulaľ nr.2.

Ofertantul /subcontractantul
/ terţul susţinătoľ va
completa Declaľaţia privind
neîncadrarea în prevederile
art.59-60 din legea
rr.98/2016, cu modificăľile
şi completările ulterioare,
formulaľ nr. 3.



si foľmalÍtătĺ necesaľe
pentru evaluaľea ľespectăľĺi
Infoľmatiĺ

cerinteloľ mentĺonate:
rrr.2.2)

Capacitatea de
exeľcĺtaľe a
activităţii

pľofesionale

economici caľe depun ofęľtă
trebuie să dovedească o formă de
înľegistraľe în conditiile legii din taĺa
de rezidentă, să reiasă că operatorul
economic este legal constituit, că nu se
află, în niciuna dintľe situatiile de
anulaľe a constituirii, precum si ťaptul
că are capacitatea profesională de a
realiza activitătile caľe fac obiectul
contractului.

operatoľii Documęntele justificative,
ľespectiv ceľtĺÍicatul
constatatoľ emis deoficiul
Naţional Registrul
Comerfului(oNRc), sau, în
canil ofęľtantilor străini,
documente echivalente
emise în taľa de ľezidentă,
urmęazá să fie prezentate
odată cu oferta.

Din Ceľtificatul Constatatot
emis de ONRC tľebuie să
rezulte:
-Obiectul de activitate al
ofeľtantului; obiectul
contľactului trebuie sa aibă
coľespondent în codul
CAEN din certiÍicatul
constatatoľ emis de ONRC.
-Informatiile cuprinse in
Certificatul constatator
tľebuie sa Íie reale/actuale
la data limita de depunere a
ofeľtelor.

CeľtĺÍicatul constatatoľ va
fi prezentat de catrę toţi
operatorii economici
paľticipanţi (ofeľtant,
asociat, teţ sutinător,
subcontľactantant) în
original, copie legalizata,
sau copie lizibilá cu
mentiunea "conform cu
originalul".

In cantl unei asocieri
fiecare asociat este obligat
să prezinte acest document
pentru partea din contľact

care o realizează'.
şĺ/sau nivel(uľi) minim(e)

necesare pentľu evaluaľea
men

InfoľmaţiÍ Modalitatea de Îndeplĺniľe



Capacitatea tehnică
şi/sau pľofesĺonală

1. Expeľĺenţa simĺlaľă:
ofęrtantul trebuie să dovedească că a
pľestat în conformitate cu noľmele
profesionale în domeniu şi dus la bun
sfârsit, în ultimii 3 ani raportatla đata
limita de depunerę a ofeľtelor, sorvicii
similare (servicii de proiectare
construcţii civile, la oľicare dintľe
fazele prevăzute de legislaţia de
specialitate) în valoare cumulată de cel
puţin 20.000 leĺ fără TVA, valoaľe
care se poate demonstra pľin însumarea
valorilor serviciilor pľestate la nivelul a
maximum 3 contľacte.
Din infoľmaţiile prezentate trebuie să
rezulte nľ. si data contractului invocat
dľept expeľienţă similară, beneficiarul
acestuia şi datele sale de contact, data
şi nľ. documentului de receptie,
ponderea şi/sau activită1ile pentľu caľe
a fost ľesponsabil, împľeună cu
valoarea acestora, ftľă TVA.

2. Infoľmaţiĺ pľĺvind asocieľea (dacă
este cazul):
oferta depusă de o asociere de
operatoľi economici, tľebuie
săîndeplinească următoaľele cerinţe:
a) să fie semnată de toţi asociaţii;
b) să includă o Declaraţie (model
propriu) prin care se obligă caîn cazul
în caľe oferta sa va fi declarată
câstigătoare' va legaliza asocierea, în
confoľmitate cu prevederile art. 54 din
Legea nr.9812016.
c) să includă un Acoľd de asociere
completat confoľm f,'oľmulaľ nľ. 5;
Acordul de asociere va indica
paľticiparea Íiecăruia la executarea
contractului şi tipul de servicii caľe
urmeazá a fi executate de fiecare dintľe
asociaţi;
In canll în caľe este declarată
câstigătoare o oferta depusă de către o
asociere de mai mulţi operatori
economici, Acordul de asociere, în
foľma autentificată, va fi prezeĺtat
autorităţii contractante, înainte de data
semnării contractului.
In cazul unei asocieľi fiecare asociat va

Foľmulaľ nľ. 9_ Declaraţie
pľivind lista principalelor
prestări de servicii în ultimii
3 ani, însotită, dupa caz, de
anexa la declaraţie pentru
fiecare dintre contractele
prezentate ca experienta
similara - în original.
1. Documentele
justificative prin caľe
operatorii economici pot
dovedi îndepliniľea cerinţei
privind expeľienţa
sĺmĺIaľă vor fi pľezentate în
oľiginal, copie legalizată,
sau copie lizibilá,,conform
cu originalul'' si sunt, fáľă a
se limita la, enumęrarea
nefiind cumulativă:

copii o,confoľm cu
originalul'' după părţile
relevante ale contľacteloľ
sĺmĺlaľe;
- procese_veľbale de
ľecepţie a serviciilor
realizate în baza
contractelor care đovedesc
experienţa similară, în
copie ,,conform cu
originalul"
_ ľecomandaľi ale
beneficiarilor,
încopie ,,conform cu
originalul";
- documente
constatatoaľe, în
copie ,,confoľm cu
originalul".
Din documentele prezentate
trebuie să rezulte informaţii
cum ar fi: numărul şi data
contractului invocat drept
expeľienţă similară,
valoaľea, beneficiaru|, data
şi numărul documenfului de
ľecepţie, precum şi
ponderea şi/sau activităţile
pentru care a fost
responsabil.
2. Documentele



ptezeÍfia documentele solicitate la
Secţiunile IILZ.| ,lľrl'2.2. şi III.2.3.

3. Infoľmaţĺĺ pľivind terţ/terţi
susţĺnătoľ/susţĺnătoľĺ (dacă este
cazul):
Dacă îşi demonstľează capacitatea
tehnicăşi /sau profesională invocând
susţinerea acordată, ofęrtantul ate
obligaţia de a dovedi ca a luat toate
măsuľile necesare pentru a avea acces
în orice moment la resursele necesare'
prezentând un Angajament ferm în
acest sens din partea teţului/ teţilor _
conform Foľmulaľ nľ. 6.
Prin angajamentul ferm, teţull teĄii
confirmă faptul că val voľ sprijini
ofeľtantul în vedeľea îndepliniľii
obligatiiloľcontľactuale, fie prin
precizarea modului în caľe va inteľveni
concľet, pentru a duce la îndeplinire
respectivele activităţi pentru care a
acoľdat sustinerea, fie pľin indicaľea
ľesuľseloľ tęhnice şi profesionale pe
caľe le va pune |a dispozitie
ofertantului (descriind modul concret în
care v a r ealiza acest lucru).
odată cu angajamentul de susţinere,
ofertanful va prezenta documente
tľansmise acestuia de către teţul/teţii
susţinătoľ/ susţinătoľi, din caľe să
renllte modul efectiv prin caľe terţll
teţii susţinător/ susţinători va/vor
asigura îndepliniľea propriului
angajament de susţinere, documente
care se vor constitui anexe la
ľespectivul angaj ament.

4. Infoľmaţii pľĺvind
subcontľactantuV subcontľactanţii
(dacă este cazul):
ofertantul precizeazáîn ofertă
partea/páţile din contract pe caľe
urmeazá să le subcontracteze şi datele
deidentiťrcare ale subcontľactanţilor
propuşi, prin completarea
Foľmulaľuluĺnľ.7 -Declaraţie
privind partea/páţile din contract
caľe sunt îndeplinite de



acestoraşi a Formulaľuluĺ
subcontractare.

nľ. 8
Acord de

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Pľeţul cel mai scăzut.

V. INFORMA ADMINISTRATIVE
v.1.)

Moneda în caľe se
tľansmite ofeľta

financiaľă

RON

v.2.)
Peľĺoada mĺnimă

pe paľcuľsul căľeia
ofeľtantul tľebuie

să îşĺ menţină
ofeľta

Durata În luni: aaa sau în
ofeľteloľ)

zile: 90 (de la termenul limită de pľimiľe a

VI.PREZENTAREA FERo ITE

vI.1.
Modul de

pľezentaľe a
pľopuneľiĺ tehnĺce

Propuneľea tehnĺcă
asiguľe posibilitatea
documentaţia tehnică,
modului de îndeplinire
de atribuire.

va fi întocmită sl prezentată' astfel încât sa
veľificării corespondenţei acesteia cu

cu menţionaľea punctuală, concisăşi clară a
a futuľoľcerinţelor solicitate pnn documentaţia

ofertantul are obligaţia de a face dovada confoľmităţii propuneľii
t9hnt9e cu cerinţele impuse în documentaţia tehnică ji eventualele
clanficánlráspunsuri la clarificăľi privind áocumenta1iä ae atribuiľe
(compusă din documentaţia tehnică, instrucţiuni óĺtre ofertançi,
formulare).
Documentatia tehnică cuprinde uľmătoarele fi şiere :
-caiet de saľcini
oferta tehnică va cuprinde:

ectarea legislaţiei privind condiţiile de mediu,
a1iile de muncă pe toată durata de îndeplinire
- Foľmulaľ nľ. 11

- Declaraţie privind securitatea şi sănătatea în muncă _ Foľmulaľ nľ.
12
- Declaraţie cuprinzând informaţiile considerate confidenţiale
Foľmulaľ nľ. 13
-. declaraţie de disponibilitate, semnată de personalul cheie implicat în
derul area contľactului ;



- Termenul de finalizare şi predaľe al studiului de fezabilitate,
ľespectiv termenul de finalizare proiect tehnic (PT), DTAC Şidocumentaţie obţinere avize şi u"o.dů.i în Municipiul'slobozĺa_ 

^

Informaţii detaliate privind reglementarile caľe sunt în vigoare la nivel
national si caľe se ľęfera la conditiile de munca si pľoňctia muncii,
secuľită1ii şi sănătăţii în muncă, precum şi entităţile 3uĺoĺce de la care
se pot obtine:
Inspectia Muncii, site-ul:

. inspectmun.rollegislatie/legislatie.html

contractului

://www

medi
ationala

;//www guest/legislatie.

detaliateInformatii vind protectia ului obtine
Agentia Protectiapentru ului,Medi site-ul
http anpm.rolweb/
Pľopunerea vatehnică semnată paginăfiecare persoanele
împuternicite operatorul economlc va fermun caľacteravea
bligatoriu punct vedere conţinutuluial toatá perioada

valabilitate ofertei.
vr.z.

Modul de
pľezentaľe a
pľopuneľĺi
financiaľe Propunerea financiară se va expľima în lei, Íăľă TVA, cu evidenţierea

distinctă a TVA, şi va Íi prezentată, în conformitate cu Foľmulaľul
nr. 14;

tľebuie

serviciiloľ.

financiaľăPľopuneľea astfelelaborată încât Îumizeze
infoľmaţiiletoate pľivirecu pľeţuľi,la şitarife al financiarecondilii

şi legatecomeľciale contractului,biectul va toatecuprinde
legatecheltuielile prestarea

ofeľteÍ este nu se
vI.3.

Modul de
pľezentaľe a

ofeľtei
ofertanful are obligaţia de a elabora ofeĺta în conformitate cu
pľevedeľile din documentaţia de atribuire.
Limba de redactare a ofeľtei este limba româna, orice alt document
prezentat în alta limbă va fi însoţit de traducerea autoizată..
In.caztú în care operatorul economic îşi demonstreazá îndęlinirea
criteriilor p invocând susţinerea unor teľţi,documentele fi depuse şi đe cătľe susţinătoľii
acestuia. De ct ente vor fi transmise şi áe către
asociaţi sau subcontractanţi, dacă este cazul.

nľ. paľteľ,

publicitate.

vorOfertele transmise sediul utontăţiiA Municípĺulcontľactante:
bozia,Slo Ialomĺţa,Jud Str Epĺscopieĺ, Unĺc,Bĺľou

cuRelatiĺ pânăPublĺcul, data oraşl limită depunere ofertelor
menţionată Anunţulln

Propunere tehnică;



Propunere financiară.
Plicurile interioare trebuie să fie maľcate cu denumirea şi adresa
ofertantului.
o^fertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a
ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.
Toate paginile ofeľtei unde au fost ňcute amendamente/modiÍicări/
completări înainte de transmiterea acestora voľ fi semnate de peľsoana
care semnează, ofęrta.

în care acestea sunt asumate oficial (semnate şi/sau paraÎate) de către
peľsoana caľe semne ază" oťerta.

e marcat coľespunzătoľ celor de mai sus,
i asumă nici o responsabilitate pentru

de calificare' propunerea tehnică şi propuneľea
în afara oťeľtei sigilate se voľ prezenta

e documente:
a) _Scrisoare de înaintaľe (Foľmulaľ nľ.1);
b) Împuternicire scrisă din partea ofeľtantului (Foľmulaľ nľ.2).
ofeľta depusă după data şi ora_limita de depuneľe a ofertelor sau la o
altă adľesă decât cea precizată, în anunţul dě publicitate se retumează,
Íăľă a-Íi deschisă operatorului economic .u'" u d"pur-o.
Riscul tľansmiteľii ofeľtelor' inclusiv fo4a majoiă, sunt supoľtate de
cătľe ofertant.

Autoľitatea Contľactantă informează opeľatorii economici asupra
necesită1ii de a pľeciza în mod clar care sunt acele informaçii äin
cupľinsul ofertei pe caľe le consideră confidenţiale, dat Íiind că
dezvăluiľea acestoľa cătľe teţi ar putea prejudicia inteľeselę lor
legitime, în special cu privire la seóľeful óomercial şi propľietatea
intelectuală.

(

iuĺ SL

Director Executiv,

Marlan Radu

Şef Servlciu,

Rodica Stoica

Referent,
Cerasela loanina


