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L1)

DENUMIRE,
ADRE'SĂ ŞI

PUNCT(E) DE
CONTACT

Punct(e) dę contact: MUNICIPruL sLoBoZIA
În atenţia:Ivancea Cerasela Ioanina

Numar zĺle päná,la care se pot solicita clarificări înainte de data limită
de depuneľe a ofeľteloľ: 5 zĺle (înainte de data limită de depuneľe a
ofeĺtelor);
Termenul limită de răspuns al autorităţii contractante (AC) Ţa

solicităľile de claľificăľi va Íi de: 2 zile înainte de data limitżĺ de
depunere a ofeľteloľ'

sEcŢItjNEAII. oBIECTUL CoNTRACTULUI
It1)

DESCRIERE
Seľvicii de proiectare, asĺstenţă tehnică pe peľioada execuţiei
lucľăľĺloľ pentľu ľealizaľea obiectivuluĺ de investiţii "Extindeľe
cĺmĺtĺľ uman Caľtĺeľ Boľa din Munĺcĺpĺul Slobozia''

rr.t.2)
Tipul contractuluĺ

şi locul de
executare a

lucľăľĺloľ, de
livľaľe a pľoduseloľ

sau de pľestare a
seľvicĺiloľ

Servĺcĺi
Locul principal de pľestaľe: la sediul prestatorului; pľedaľe la sediul
beneťrciarului, Municipiul Slobozia.

rr.1.3)
Descľĺeľea succintă
a contľactuluÍ sau a
achizitieÍ/achizitiilo

Serviciĺ de proiectaľe, asĺstenţă tehnică pe peľioada execuţĺei
lucrăľĺlor pentľu rea|lzarea obiectivului de investĺţii "Extindeľe
cimitiľ uman Caľtier Boľa din Munĺcĺpiul Slobozia''
Scuľta descrieľe:



ľ Servicii de pľoiectare studiu de fezabilitate, documentaţii pentru
ob1ineľe avizęl acotdunl autonzaţLí, proiect tehnic de execuţie, Detalii
de execuţie, Veľiftcare tehnică a proiectului cu peľsonal specializat
atestat MDRAP ( MLPTL)' asistenţă tehnică din partea proiectantului
pe peľioada executăľii lucrăľiloľ confor'm H.G. nr.907l20l6, cu
modificările Şi completările ulterioaľe.
CPV: 793 1 4000-8 Studiu de fezabilitate(Rev.2);
CPV: 71322000-1 Sęrvicii de pľoiectare tehnică pentru construc1ia de
lucľări publice (Rev.2);
CPV: 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică(Rev.2);

II.1.s)
Voľ fi acceptate
vaľiante (oferte

alteľnatĺve)

dannux

rr.2)
CANTITATEA

SAU DOMENIUL
CONTRACTULUI

Valoaľea estĺmată făľă TVA (numai în cifre): 20.000 leĺ, Íäľă
T.V.A.

Durataîn lunĺ: trtrtrtr sauîĺzĺle: nnnn
(de la data seľnnării contractului de servicii)

Durata contľactului va fi de la emiteľea ordinului de începere a
serviciilor până la recepţia la terminarea lucrărilor .

Contractul se desfăşoaľă în 2 etape, iar teľmenele dę execuţie
efectivă pentru realizarea fiecăľei etape a contracfului, vor fi:
Etapa I:
Maxim 30 zile calendaristice de la pľimiľea ordinului de începere a
prestării seľviciilor pentru elaboľaľe Studiu de Fezabilitate ;

Maxim 45 de zile calendaristice de la primirea oľdinului de începere a
prestării serviciilor pentru elaborare Pľoiect tehnic, Caiete de sarcini,
Detalii de execuţie, Documentaţie obţinere autorizaţie de funcţionare,
Veľificaľea documentaţiei elaborate.
Etapa II:
Începând cu data emiterii ordinului de începere al execuţiei lucľărilor
până la ľecepţia la teľminaľęa lucľăriloľ .

rr.3)
DURATA

CONTRACTULUI
SAU TERMENUL

PENTRU
FINALIZARE

rI.4.1.
Ajustaľea pľeţului

contľactului
dannux

SECŢII]NEA III:INFORMAŢII JURIDICE' ECONOMICE' FINANCIARE ŞI
TEHNICE

ilI.1.1.a)
Gaľanţiedepaľticĺp

are
dannux

m.1.1.b)
Gaľanţie de buna

executie

da []nu n
Cuantumul gaľanţieĺ de bună execuţie este de 10% din valoaľea
contractului făľă TvA.
Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.



39512016, cu modificările şi completăľile ulteľioaľe.
rrr.1.2)

Pľincipalele
modalităţĺ de

finanţaľe şi plată
şi/sau tľĺmĺteľe la

dispozitiileľelevante

Bugetul local

rrr.1.3)
Legĺslaţĺa
aplĺcabilă

1. Legea nr, 98l2016pľivind achiziţiile publice, cu modificarilę si
completarile ulterioaľe;
2. H,G. nľ.395/2016 Noľme metodologice de aplicare a pľevederilor
ľeferitoaľe la atribuirea contľactului de achizitie
publică/acordului-cadru din legea nr. 98120|6 privind achiziţiile
publice, cu modificarile si completaľile ulteńoaľe;
3. H.G. nr.907lŻ016 privind etapele de elaboraľe şi conţinutul-cadru
al documentaţiiloľ tehnico_economice aferente
obiectivelor/proiecteloľ de investiţii finanţate din fonduri publice,cu
modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 1021 20l'4 pĺivind cimitirele, cľematoriile umane şi
serviciile funeľare, cu modifi carile si completarile ulterioare;
5. H.G.nľ.741'l 2016 pentľu aprobarea Normelor tehnice şi sanitare
ale serviciilor funerare, înhumării, transpoľtului şi deshumăľii
cadavľelor umane' cimitirelor, crernatoľiilor umane' pľecum şi a
criteriilor pľofesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii
de seľvicii funerare;
6. H.c.L. 5313l'.03,2021 privind apľobaľea Planului Urbanistic zonal
Extinderę Cimitiľ Bora şi R.L.U aferent.
7. Noľmative tehnice şi STAS-uri incidentę. în vigoaľe.

III.2)CONDITII DE PARTICIPARE
Infoľmaţĺi şĺ formalĺtăţĺ necesaľe
pentľu evaluarea ľespectăľii
ceľĺnteloľ:

Modalitatea de indepliniľe

Ofertantul /subcontractantul
l te$ul susţinătoľ va
completa Declaraţia privind
neîncadraľea în prevederile
aÍt.l64,165 şi 167 ďin legea
ĺu.98lŻ0l6, cu modificăľile
şi completările ulterioare,
formular nr.2.

ofeľtanful /subcontľactanful
/ teľful susţinător va
completa Declaľaţia pľivind
neîncadraľea în prevederile
aľt.59_60 din legea
tlĺ.98l20l6' cu modificările
şi completăľile ulterioare,
foľmulaľ nr.3.

rrr.2.1)
Sĺtuaţĺa personală a

Ofeľtantuluĺ:

operatorul economic (ofeľtant
individual, membru al unei asocieri,
subconhactant, sustinator de terta
parte) sau orice persoana care este
mernbru al consiliului/oľganului de
administrare, de conducere sau de
supervizare al acestuia sau care are
putere de ľeprezentaľe, de decizie sau
de control in cadrul acestuia nu se afla
in niciuna dinhe situatiile mentionate la
aÍt. 164, art.165 şi aľt.167 din Legea nr.
9812016.

Un Operator Economic care participa la
pľocedura nu trebuie sa se afle in
situatii pentru caľe exista pľobabilitatea
sa fie geneľatoa.re de conflict de
interese.



Infoľmatiĺ sĺ foľmalĺtăti necesaľe
pentľu evaluaľea ľespectării
ceľĺnteloľ mentionate:

Modalĺtatea de indeplĺniľe
TTT,2,2)

Capacĺtatea de
exeľcĺtaľe a
activităţĺi

pľofesĺonale

opeľatorii economici caľe depun ofertă
tľebuie să dovedească o formă de
înregistraľo în oonditiile logii din ţara
de ľezidéntă, sä ľeiasă că operatorul
economic este legal constifuit, că nu se
află în niciuna dintľe situatiile de
anulare a constituirii, precum si fapful
că are capacitatea profesionalá de a
realiza activitătile care fac obiectul
contľactului.

Documentele justificative,
respectiv certifÎcatul
constatatoľ emis deofioiul
Naţional Registrul
Comeţu1ui(oNRc)' sau, în
cazů ofeľtantilor străini,
documente echivalente
emise în taľa de rezidentă,
urmęază' să fie pľezentate
odată cu ofeľta.

Din CertiÍicatul Constatator
emis de oNRCtrebuie să
ľezulte:
-Obiectul de activitate aL

ofeľtantului; obięcful
contracfului hebuie sa aibă
corespondent în codul
CAEN din certiÍicaful
constatatoľ emis dęoNRC.
-Informatiile cuprinse in
Ceľtificatul constatatoľ
trebuie sa fie reale/actuale
la data limita de depunere a
ofertelor.

CeľtĺÍicatul constatatoľ va
fi prezerltat de catľe toţi
operatoľii economici
paľticipanţi (ofertant,
asociat, te{ sutinătoľ,
subcontľactantant) în
original, copielegalizata,
sau copie |izibilá cll
mentiunea "conform cu
oľiginalu1 il

In canil unei asocieri
fiecare asociat este obligat
să pľezinte' acest document
pentľu paľtea din contľact
pe care orealizeazá.

Infoľmaţĺĺ şĺ/sau nĺvel(urĺ) mĺnim(e)
necesare pentľu evaluarea
ľespectăľĺi ceľinţeloľ menţionate

Modalĺtatea de îndeplĺnire

rrr.2.3)
Capacĺtatea tehnică L. Expeľĺenta similară: Foľmulaľ nľ. 9_ Declaraţie



şi/sau pľofesională ofeľtantul tľebuie să dovedească că a
prestat în confoľmitate cu normele
profesionale în domeniu şi dus la bun
sfârsit, în ultimii 3 aĺi rapoľtat la data
limitŻĺ de depunere a ofeľtelor, seľvicii
similare (servicii de proiectare
constľucţíi civilo, la oricare dintro
fazęIę prevăzute dę legisla1ía de
specialitate) în valoaľe cumulată de cel
puţin 20.000 lei făľă 'TVA, valoaľe
ca^ľe se poate demonstra prin însumarea
valorilor serviciilor prestate la nivęlul a
maximum 3 contracte.
Din informaţiile prezentate trebuie să
ręnllte nr. si data contľactului invocat
drept experienţă similara, beneficiarul
acestuia şi datele sale de contact, data

şi nr. documentului de ľeceptie,
pondeľea şi/sau activităţile pentru caĺe
a fost responsabil, împreună cu
valoaľea acestora, fara TVA.

2. Infoľmaţĺi pľivind asocierea (dacă
este cazul):
oferta depusa de o asocięľę de
operatoľi economici, trebuie sa
indeplineasca urmatoaľele cerinte:
a) sa fie semnata de toti asociatii;
b) sa includa o Declaľaţie (model

pľivind lista pľincipalelor
pľestări de servicii în ultimii
3 ani, însotită, dupa caz, de
anexa la declaraţie pentru
fiecarę dintre contractele
pľezentate ca expeľienta
similara - în original.
1. Documentęle
justificativęrin care
opeľatofii economici pot
dovedi îndeplinirea cerinţei
pľivind expeľĺenţa
similaľă vor fi prezentate în
oľiginal, copie legalizata
sau copie Iizibila,,confoľm
cu originalul'' si sunt, Îara a
se limita la, enumeľarea
nęťrind cumulativă:

copii ,,conform cu
originalul'' dupa paľtĺle
ľelevante ale contľactelor
sĺmilaľe;
_ pľocese-veľbale de
ľeceptie a serviciiloľ
realizate în baza
contľactelor care dovedesc
experienta similaľa, în
copie ,,confoľm cu
originalul"
_ ľecomandaľi ale
beneficiarilor,
încopie ,,confoľm cu
originalul";
- documente
constatatoaľe, în
copie ,,conform cu
oľiginalul''.
Din documentele prezentate
trebuie sa rezulte informatii
cum ar fi: număľul şi data
contractului invocat drept
experienta similara,
valoarea, beneficiaľul, data
si numarul documentului de
recątie, precum si
ponderea si/sau activitatile
pentľu care a fost
responsabil.
2. Documentele

ve în cani



asocieľiĺ (DeclaĘie
privind legalizar ea aso ci erii,
Acord de asocieľe) voľ fi
prezentate în original.
3. Documentele
justificative în cazul teľţei
suţĺneľĺ voľ Íi ptezeĺtato
astfel: Angajament ferm
privind teţ'a susţinere în
original; documente
transmisę de catre
tertul/tertii
sustinator/sustinatori, în
copielizibila ,,confoľm cu
originalul".
4. Documentele
justificative în cazlů
subcontľactăľĺĺ (Lista cu
subcontractanţii şi
specializaľea acestora,
Acoľd de
subcontľactare)voľ fi
pr ezentate în ori ginal.

Sectiunile III.2.| ,IIl.2.2. şi III.2.3.

3. Infoľmatii pľĺvind terţ/teľţĺ
susţinătoľ/susţinători (dacă este
cazul):
Daca îsi demonstreaza capacitatea
tehnica si /sau profesionala invocând
sustinęrea acordata, ofertanful atę
obligatia de a dovedi ca a luat toate
masuľile necesaľe pentru a avea acces
în oľice moment la resursele necesare'
prezentânđ un Angajament ferm în
acest sens din paľtea
tertrrlui/tertilor _ conform Foľmular
nľ.6.
Prin angajamentul feľm, teţull teţii
confiľma faptul ca val voľ spľijini
ofeľtantul în vedeľea îndeplinirii
obligatiilorcontractuale, fie prin
precizarea modului în care va inteľveni
concret, pentľu a duce la îndeplinire
respectivele activitati pentru caľe a
acordat sustinerea, fie prin indicaręa
ľesuľseloľ tehnice si profesionale pe
caľe le va pune la dispozitie
ofeľtantului (descriind modul concret în
care va ręatíza acest lucru).
Odata cu angajamentul de sustinere,
ofeľtantul va prezerlta documente
tľansmise acestuia de catľe teľtuVtęľtii
sustinator/ sustinatoľi, din caÍe sa
rezulte modul efectiv prin caľe teľtul/
teľtii sustinator/ sustinatori vďvor
asigura îndęliniľea propľiului
angajament de sustineľe, documente
care se vor constifui anexe la
respectivul angaj ament.

4. Informatĺĺ pľivĺnd
subcontractantuV subcontľactantĺi
(daca este cazul):
ofeľtanful precizeaza in ofeľta
partea/páţil,c din contract pe care
uľmează sa le subcontractęzę si datele
deidentificare ale subcontľactantilor
pľopuşi, prin completarea
Foľmulaľuluinľ.7-Declaraţie
privind parteďpĘile din contract
care sunt îndęlinite de



acestoraşi a Foľmularului nľ. 8
Acord de subcontractare.

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Preţul cel maĺ scăzut.

v ADMINISTRATIVE
v.1.)

Moneda în caľe se
transmite ofeľta

financĺaľă

RON

v.2.)
Perioada minimă

pe paľcuľsul căreia
ofeľtantul tľebuĺe

să îşĺ menţină
ofeľta

Durata în luni: r,r,E sau în zile: 90 (de la termenul limitiĺ de primire a

ofertelor)

VI.PREZENTAREA OFERTEI
Pľopunerea tehnĺcă va fi Înto
asigure posibilitatea verificăľii
documOntaţia tehnică, cu menţio
modului de îndęlinire a tuturor c
de atribuiľe.
ofęľtantul are obligaţia de a fac
tehnice cu ceľinţele impuse în d
claľificări/răspunsuri la claľificări
(compusă din documentaţia t
foľmulaľe).
Documentatia tehnică cuprinde
-caiet de saľcini
ofeľta tehnică va cupľinde:
- un comentariu al fiecărui capitol
să se demonstľeze corespondenţa
respective, pľecum şi modul concre
- proiectul de contract (confo
atľibuire) însuşit, semnat şi st
obiecţiuni sau propuneľi cu pľivi
clalze specifice se vor foľmula
îĺlainte de dęuneľea ofeľtei, oľi s
foľmă de propuneľi de ame
Contractantăîşi rezervă dĺeptul de
_ Declaraţie pľivind respectarea le
social şi cu privire la relaţiile dę muncă pe toată durata de îndęliniľe
a contracfului de seľvicii - Foľmulaľ nr. 11
_ Declaraţie pľivind securitatea şi sănătatea în munca - Foľmulaľ nr.
12
_ Declaľaţie cuprinzând informaţiile considerate confidenţiale -
Foľmular nľ. 13
_ declaraţie de disponibilitate, semnatŻĹ de personalul cheie implicat în
derulaľea contractului ;

- Declaraţie privind persoanele responsabile pentru j44ęplilqţgą

vI.1.
Modul de

pľezentaľe a
pľopuneľĺĺ tehnice



contractului
_ Teľmenul de finalizare şi predare al studiului de fezabilitate,
respectiv teľmenul de finalizaľe proiect tehnic (PT)' DTAC şi
đocumentaţie ob1inere avize şi acorduri în Municipiul Slobozia.

Informaţii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel
national si oaľe se ľefera la conditiile de munca si protectia muncii,
securită1ii şi sănătăţii în muncă, pręcum şi entităçile juridice de la caľe
se pot obtine:
Inspectia Muncii, site-ul:
http ://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html
Informatii detaliate pľivind pľotectia mediului se pot obtine de la
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, site-ul:
http ://www. anpm.ľo/web/guest/legis1atie.
Propunerea tehnică va fi semnată pe fiecare pagină de persoanele
împutemicite ale operatorului economic şi va avea un caľacter ferm şi
obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de

valabilitate a ofertei.
Pľopuneľea Íinancĺară tľebuie elaboľată astfel încât să fwizeze
toate informaţiile cu privire la preţuľi, taľife şi alte condi1ii financiare

şi comerciale legate de obięctul contractului, şi va cuprindę toate

chelfuielile legate de pľestaľea serviciilor.
Pľopunerea financiară se va exprima în lei, Íăľă TVA, cu evidentieręa
distinctă a TVA, şi va fi prezentatá în confoľmitate cu Formulaľul
nr. 1.4;
_ Formulaľ de ofertă, din Sectiunea Foľmulare, caľe reprezintă
elementul principal al propunerii Íinanciare, din caľe ľezultă pretul
pentru indeplinirea in totalitate a contľactului de servicii, însoţit de

centralizatorul de preţuri.
Preţul ofeľteĺ este feľm, nu se aiustează.

vr.z.
Modul de

pľezentaľe a
pľopuneľii
fÎnanciaľe

ofertele vor fi transmise la sediul Autorităţii contractante: Munĺcĺpiul
Slobozĺa, Jud lalomĺţa, Stľ. Episcopiei, nľ. 1, paľter, Bĺľou Unĺc,
Relatĺĺ cu Publĺcul, până Ia data şi oľa limitżĺ de depuneľe a ofertelor
menţionată în Anunţul de publicitate.
ofeľtantul are obligaţia de a elaboľa oferta în conformitate cu
pľevederile din documentaţia de atribuire.
Limba đe redactare a ofeľtei este limba româna, orice alt document
prezentatîn alta limba va fi însoţit dę traducerea avtonzata.
În cazul în care opeľatorul economic îşi demonstreazá îndąliniľea
criteriiloľ privind capacitatea invocâĺd susţineľea unor teţi,
documentele de calificare vor fi dęuse şi de către susţinătorii
acestuia. De asemenea, aceste documente vor fi tľansmise şi de către

asociaţi sau subcontractanţi, dacă este caztfl.
ofeľta va fi depusă într-un exemplar original, întľ-un colet sigilat,
maľcat cu adresa Autorităţii contľactante şi cu inscripţia ,,A nu se
ĺleschide înaínte de data..............' ora ........ (data si ora límíta
menţíonată ín Anunţul de publícítate),
Coletul sigilat si maľcat va co-nţine 3 plicuri interioare:
Documente de califi caľe;
Pľopuneľe tehnică;

vI.3.
Modul de

pľezentaľe a
Ofeľteĺ



Propunere financiaľă.
Plicurile interioare trebuię să fie maľcate cu denumirea şi adresa

ofeľtantului.
ofertan1ii au obligaţia de a numerota şi de a semna fięcare pagină a
ofeľtei, precrrm şi de a anexa un opis al doc_umentelor pľezentate.

Toate paginile ofertoi unde au fost făcuto'
completări înaintę de transmitęręa acęstora voľ fi semnatę de persoana
ctľe sęÍrneazá oferta,
Dacă ofeľtantul foloseşte prescuľtăľi în textul ofertei pentru a denumi
noţiuni tehnice sau alte noţiuni, acesta va ofeľi explicaţii într-o anexă.
o ofertă care va ťl ptezentată în orice alt foľmat poate fi respinsă ca
inadmisibilă. Ştersăturile sau adăugirile sunt valabile numai în cazul
îĺl caľe acestea sunt asumate oficial (semnate şi/sau paľafate) de către
persoana care seÍrnează, oferta.
În cazul în care coleful nu estę maĺcat corespunzător cęlor de mai sus,

autoritatea contractantă nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru
rătăcirea ofeľtei.
Pe lângă đocumentele dę calificare' propunerea tehnică şi propunerea
financiară solicitate, în afara ofeľtei sigilate se voľ ptezenta
obligatoriu următoaľelę documente:
a) Scľisoaľe de înaintaľe (Formular m'1');
b) Împutemicire scrisă din paľtea ofeľtantului (Formulaľ nľ.2).
ofeľta depusă după data şi oľa-limita de depuneľe a ofeľtelor sau la o
altŻĺ adresă decât cea precizată în anunţul de publicitate se ľeturnează
ftră, afi deschisă operatorului economic caÎe a depus-o.
Riscul transmiterii ofeľtelor, inclusiv foţa majoľă, sunt suportate de

cătľę ofeľtant.

Autoritatea Contractantă informează operatoľii economici asupra
necesităţii de a pľeciza în mod clar care sunt acele infoľmaţii din
cuprinsul ofertei pe care le consideľă confidenţiale, dat fiind că
dezvăluirea acestoľa către terţi ar putea pľejudicia interesele lor
legitime, în special cu pľivire la secretul comeľcial şi proprietatea
intelectuală.

íD
C)Director Executiv,

Marian Radu
I

.)t

Întocmit/Redactat,
Ceľasę1a Ivancęa


