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SECŢIUNEA I. AUToRITATEA CoNTRACT
łi'l ţ!'iţií:

Denumire oficială: MUNICIPruL sLoBoZIA
Localitate: MLINICIPIUL SLOBOZIA, Str. Episcopiei, Nr.l,
Slobozia, Cod poştal: 920023, telr.: +40 024323140l, Fax: +40

I2I 49, E-mail : vioľęl.urse(Emunicipiulslobozia.ro02432

r.1)
Denumire, adľesă şi
punct(e) de contact

Punct(e) de contact: MUNICIPruL SLOBOZIA
In ateţia: Uľse Viorel
Data limită până la care se pot solĺcita claľificăľĺz 25.06.20211
Data limită de ľăspuns la solicităľile de clarifÎcări: 28.06.202l;
Data lĺmită pentľu depuneľea ofeľteloľ: 30.06.2021, orele 16:00.
Solicitarilę de clariťrcări se vor transmite la adresa

claľiťrcăľi vor fi publicate pe site-ul autoľitŻĺţii contľactante, atasate
Anuntrului de publicitate, la adresa www.sloboziail.ľo, secţiunile
Primaľia- Licitatrii/Informaţii_Anunţuri.

ľaspunsuľile la solicităľilę deviorel. urse@.municipiul slobozia.ro. iaľ

SECŢIUNEA II. oBIECTUL CoNTRÁCTULUI
il. 1)

Descľiere
Servĺcĺĺ de veľifÎcaľe tehnică a proiectului aferente contractului de
achiziçie publică având ca obiect Servĺciĺ de verificaľe tehnică de
calitate a documentaţieĺ de pľoiectaľe în cadľul Pľoiectuluĺ
"Cľesterea calitatĺi serviciiloľ sociale si asĺguľaľea educatiei
tĺmpuľĺĺ in munĺcipiul slobozia pľĺn constľuctĺa si dotaľea unei
gladinite (zona BORA)" COD SMIS:128956

rr.1.2)
Tipul contľactului şi
locul de executare a
lucrăľiloľ, de
livľaľe a pľoduseloľ
sau de prestare a
serviciĺloľ

Servĺciĺ
Locul principal de pľestare: la sediul pľestatorului; pľedare la sediul
beneťrciarului, Municipiul S lobozia.

rr.1.3) Servicii de veriflcarę tehnică a proiectului afeľente contľactului de



Descľĺerea şuccintă
a contractului sau a
achĺzĺţiei/achiziţiiloľ

achiziţie publică având ca obiect Servicii de veľificare tęhnică de
calitate a documentaţiei de proiectare în cadrul Pľoiectului "Cresterea
calitatii serviciilor sociale si asiguraľea educatiei timpurii in
municipiul slobozia prin constructia si dotaľea unei gradinite (zona
Bora)" COD SMIS:l 28956, confoľm caietului de saľcini

rr.1.4)

Cod sĺ denumiľe
CPV (vocabularul
comun pľĺvind
achiziţiile)

71328000-3 Servicii de verificare a pľoiectelor de struçtuľi poľtante

il.1.s)
Voľ fÎ acceptate
variante (ofeľte

dan nux

rr.2)
Cantitatea sau
domenĺul
contractului

a) Valoaľea estimată ftľă TVA (numai în cifre): 6.000,00 lei făľă
T.V.A.

rr.3)
Durata contractuluĺ
sau teľmenul pentľu
Íinalizare

Durata în luni: trEtrD sauînzilez
(de la data semnării contractului de servicii)
Duľata pľestăľii serviciiloľ este de la semnaľea contľactului şi
emiterea ordinului de începere a serviciiloľ până la ťlnalizarea
lucľăľilor PV de recepţie la terminaľea lucrariloľ.
Confoľm contľactului de pľoiectaľe şi execuţie, duľata serviciiloľ de
proiectare este de 3 luni de la data ordinului de începeľe a serviciilor
de proiectare,iar a execuţiei lucrăľilor este de 20 luni de la emiterea
ordinului de începeľe a lucrăľilor.

II.4.1.
Ajustaľea preţului
contractului

das nux

SEcŢIUNEA
TEHNICE

III: INFORMAŢII JURIDICE' ECoNoMIcE, FINANCIARE ŞI

il.1.1.a)
Garanţĺe de
paľticĺpaľe

dan nux

ilr.1.1.b)
Gaľanţie de bună
execuţie

dax nu tr

Cuantumul gaľanţiei de bună execuţie este de 107o din valoarea
contľactului frľă TvA.
Garantia se va constitui în confoľmitate cu art. 40 din H.G. nľ.
395/2016, cu modificările şi completările ulterioaľe.

rrr.1.2)
Pľĺncĺpalele
modalĺtăţi de
finanţare şi plată
şĺ/sau tľimĺteľe la
dispoziţiile

85% FEDĘ l3o/obuget naţional, 2%ő cofinanţare eligibilă a beneťtciarului



ľelevante

rrr.1.3)
Legislaţia aplicabĺlă

1. T.e8ea nr. 98/20|6 privind aohizi1iile publioe, cu modiÍicaľilę si
completaľile ulterioaľe;
2. H.G. w.39512016 Noľme metodologice de aplicaľe a pľevederilor
refeľitoaľę la atľibuirea contractului de ąohizitię publioă/aooľdului_
cadru din legea nľ. 9812016 privind achizi1iile publice, cu
modiťrcaľile si completaľile ulterioaľe;
3. Legea nr. 10llŻ016 pľivind remediile si căile de atac in materie de
atribuiľe a contracteloľ de achizitie publica, a contractelor sectońale
si a contľactelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii,
precum si pentru organízarca si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiiloľ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
4. H.G. nr.907l20Ió privind etapele de elaboľare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice afeľente obiectivelor/
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modiÍicarile
si completarile ulteľioare;
5. Legea m. 50lI991 pľivind autotizarea executării lucľaľilor de
construcţii, cu modificările şi completăľile ulteľioaľe;
6.Legea nĺ. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificaľile
si completaľile ulterioaľe;
7. H.G. ĺlt. 76611997 pentru aprobarea unor ľegulamente privind
calitatea în construcţii;
8. o'U.G. ĺr. |9512005, privind protectia mediului' cu modificaľile
si completarile ulterioaľe;
9. Legea nr. 3 19 12006 a secuľită1ii si sănătăţii în muncă;
9. H.G. nr.925 lI995 pentru apľobarea Regulamentului privind
verificaľea şi expertizarea tehnică a proiectelo4 expertizarea tehnică
a execuţiei lucľăľilor şi a construcţiiloľ, precum şi veľificaľea
caľtafii lucľăľilor executate, cu modificaľile si completaľile
ulterioaľe;
10. ordin MDRAP nr. 226412018 pentru aprobaľea Procedurii
pľivind atestarea verificatoriloľ de proiecte şi a expeľţilor tehnici în
constľucţii;
l1. Standarde şi noľmative în domeniu
La elaboľarea ofeľtei, ofeľtan1ii vor avea în vedeľe formele
consolidate ale tuturoľ acteloľ noľmative, noľmelor tehnologice şi
standardelor precizate în caietele de saľcini şi în prezentele

III.2) CoNDIŢII DE PARTICIPARE - Documente de calificaľe
Infoľmatĺi si foľmalităti
necesaľe pentľu evaluaľea
respectăľiĺ ceľinteloľ
mentionate:
Modalitatea de indepliníľe

Modalitatea de îndepliniľe

rrr.2.1)
Capacĺtatea de
exeľcitare a
activităţĺi
pľofesĺonale

Operatorii economici care depun
ofeľtă tľebuie să dovedęască o
formă de înľegistľaľe în conditiile
legii din taľa de ľezidentă, să
reiasă că operatorul economic

Documentele justificative,
respectiv certificatul constatator
emis de oficiul Naţional
Registrul Comeţului (ONRC),
sau, în cazul ofeľtantilor stľăini,



este legal constituit, că nu se află
în niciuna dintre situatiile de
anulaľe a constituirii pľecum si
faptul cá ate capacitatea
pľofesională de a realiza
activitătile care faç obiectul
contľactului.

documęnte echivalente emise în
taľa de rezidentă,, urmęază, să fie
prezentate odată cu oferta.
Din Certiťrcatul Constatator emis
de ONRC tľebuie să rezulte:
-Obiectul de activitate al
ofeľtantului; obiectul contľactului
tľebuie sa aibă corespondent în
codul CAEN din ceľtiťrcatul
constatatoľ emis de ONRC.
-Infoľmatiile cuprinse in
Ceľtificatul constatatoľ trebuie sa
fie ľeale/ actuale la đata limita de
depunere a ofeľtelor.
Ceľtificatul constatatoľ va Íi
prezentat de catľe toţi operatorii
economici paľticipanţi (ofertant,
asociat, teţ sustinătoľ,
subcontractantant) în original,
copie legalizata, sau copie lizibilă
cu mentiunęa ,,confoľm cu
originalul".
In cazul unei asocieri fiecaľe
asociat este obligat să prezinte
acest document pentru paľtea din
contľact pe caľe o reaIizeazá.

Infoľmaţĺi şi/sau nivel(uľi)
minĺm(e) necesare pentľu
evaluaľea respectărĺi ceľinţelor
menţionate

Modalĺtatea de îndeplĺnĺreIII.2.2) Motive de
excludere
Neîncadľarea în
sĺtuaţiile prevăzute
la aľt. 164' 165 şi
167 dĺn Legea nľ.
98t2016

ofeľtantul nu tľebuie să se
încadtareze în situa1iile
prevăzute la art. 164, 165 şi 167
din Legea nÍ. 9812016'
actuatizată,.

Completaľe şi prezentaľe
Foľmulaľele nľ. 617r8
Declaľaţie privind neîncadrarea în
situaţiile prevăzute la art. 164,
l65 şi 167 din Legea nr.98/20|6,
în oľiginal.
Completare şi pľezentaľe
ľ'oľmulaľ nľ. 3 - Declaraţie
privind neîncadrarea în situa1iile
prevăzute la art.59 din Legea nr.
9812016 privind achizitiile
publice (evitaľea conflictului de
interese), în original.

Infoľmaţiĺ şĺ/sau nivel(urĺ)
mĺnim(e) necesaľe pentľu
evaluarea ľespectăľiĺ ceľinţelor
menţionate

Modalĺtatea de îndepliniľerrr.2.3)
Capacitatea tehnică

şi/sau pľofesĺonală

1. Expeľienţa similaľă:
ofeľtantul tľebuie să dovedească
că a pľestat în conformitate cu

l. Documentele justificative prin
care operatoľii economici pot
dovedi îndeplinirea cerinţei



activităţile pentľu caľe a fost
responsabil, împreună cu
valoaľea acestora, faľa TVA.
2. Infoľmaţiĺ prĺvind asocieľea
(dacă este cazul):
Oferta depusa de o asociere de
opeľatori economici, trębuie sa
indeplineasca uľmatoaľele
cerinte:
a) sa fie semnata de toti asociatii;
b)sa includa un Acord de
asociere, completat confoľm
Foľmulaľ nľ. 9;

fost responsabil.
2. Documentele justiťrcative în
cazul asocĺerĺi, dacă este cazul
(Acord de asocieľe) vor ťl
pr ezentate în ori ginal.
3. Documentele justificative în
cazul terţei suţineľi, dacă este
cazul, vor fi pľezentate astfel:



masurile necesare pentru a avea
acces în oľice moment la
ľesursele necesare' prezentând un
Angajament feľm în acest sens
din paľtea teľtului/teľtilor
confotm Foľmular nľ. 10.
Pľin angajamentul ferm,
teľţul/teţii conťtrma faptul ca
vďvor spľijini ofeľtantul în
vederea îndeplinirii obligatiilor
contľactuale, ťre prin precizaľea
modului în care va interveni
concret, pentru a duce la
îndeplinire respectivele activitati
pentru caţe a acordat sustinerea,
ťre pľin indicaľea resuľselor



ofeľtantul precizeaza in oferta
parţea/ păţile din contract pe
caľe uľmează sa le
subcontľactezę si datele de
identi'ficare ale subcontľactantiloľ
propuşi, prin completarea
Foľmularuluĺ nľ. 11
Declaľaţie privind
partea/páţile din contľact
care sunt îndeplinite de
subcontractanţi şi
specializaľea acestora şi a
Formulaľului nľ. 12- Acord de
subcontľactare.

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
cel mai scăzut

v. INFoRMAŢII ADMINISTRATIVE
v.1.)
Moneda în care se

tľansmite ofeľta
financiară

RON

v.2.)
Peľĺoada minimă pe
paľcuľsul căreia
ofeľtantul tľebuie să
îşĺ menţină ofeľta

Duľata în luni: BBE sau în zile: 90 (de la teľmenul limită de primire a
ofeľtelor)

VI. PREZENTAREA OFERTEI

u.l.
Modul de
pľezentare a
pľopunerii tehnice

Pľopunerea tehnica va ťt întocmita si pľezentata astfel încât sa asigure
posibilitatea veriťrcarii coľespondentei acesteia cu documentatia
tehnica, cu mentionaľea punctuala, concisa si claľa a modului de
indeplinire a tuturor cerintelor solicitate prin documentatia de
atribuire.
ofeľtantul aľe obligatia de a face dovada confoľmitatii propunerii
tehnice cu ceľintele impuse in CS si eventualele clarificari/ ľaspunsuľi
la clarificaľi privind documentaţia de atľibuire (compusă din CS,
instrucţiuni către ofeľtanţi, anunţ de publicitate, foľmulaľe).
Propunerea tehnica va cupľinde:
- un comentaľiu al ťrecarui capitol din caiet de saľcini, prin caľe sa se
demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu speciÍicatiile
respective, pľecum si modul concret de indeplinire al acestora;
- Proiectul de contľact (conform modelului din documentatia de
atľibuire) însusit, semnat si stampilat pe fiecaĺe pagina; eventualele
obiectiuni sau pľopuneri cu privire la completaľea contractului cu
cIauze specifice se Vor formula în scris, sub forma de clarificaľi,
inainte de depunerea ofeľtei, ori se pot depune in cadrul ofertei, sub
forma de pľopuneľi de amendamente, pe care Autoritatea
Contľactanta isi rezerva dreptul de a le accepta sau nu.
-Contract de muncďContľact de colaborarelangaiament de paľticipare



/Declaľatie de disponibilitate, in cazul in care nu este angajat al
ofertantului sau oľice alt document din caľe sa reiasa disponibilitatea
specialistului (veľificator de proiect) implicat in derularea
contractului.
-Declaraţie privind respectarea legislatiei pľivind conditiilę de mediu,
social si cu pľivire la relatiile de munca pe toata duľata de îndeplinire
a contractului de servicii _ Foľmulaľ nľ. 5;
-Declaratie privind persoanele responsabile pentru îndepliniľea
contractului - Foľmular nľ. 13, insotit de documente caľe dovedesc
atestaľea tehnico-profesionala a specialistilor în domeniile pľevăzute
la cap. 6 din caietul de saľcini.
Documentele justificative caľe dovedesc atestaľea tehnico-
profesionala pentru veriťtcatoľi de pľoiecte (ceľtificatul de atestare,
legitimatia) trębuie sa fie valabile \a data ofeľtarii, pľecum si pe toata
durata contractului.
-Termenele de ťlna|izare si predaľe a Rapoaľtelor de verificaľe
(graficul de îndepliniľe a contractului).
Informatii detaliate privind reglementaľile caľe sunt în vigoare la
nivel national si caľe se refeľa la conditiile de munca si protectia
muncii, securitatii si sanatatii în munca, precum si entitatile juridice
de la caľe se pot obtine:
Inspectia Muncii, site-ul:http://www.inspectmun.ro /legislatie/
legislatie.html.Infoľmatii detaliate privind protectia mediului se pot
obtine de la Agentia Nationala pentru Pľotectia Mediului, site-ul:
http ://www. anpm.rolweb/guesťlegislatie.
Pľopunerea tehnica va ťl semnata de persoanele împuteľnicite ale
opeľatorului economic si va avea un caľacter feľm si obligatoriu din
punct de vedeľe al continutului pe toata perioada de valabilitate a
ofertei.
oľice refeľire din cupľinsul documentaţiei de atľibuire pľin care se
indică o anumită altorizarel ceľtificaľe/ atestare sau standarď
specifica1ie etc. se va citi şi interpľeta ca fiind însoţită de menţiunea

echivalent".
vr.2.
Modul de
prezentaľe a
propuneľii
Íinanciare

Propuneľea financiara trebuie elaborata astfel incat sa furnizezetoate
informatiile cu pľivire la pľeturi, tarife si alte conditii Íinanciare si
comerciale legate de obiectul contractului, si va cupľinde toate
cheltuielile legate de pľestaľea serviciilor.
Propunerea Íinanciara se va exprima în lei, faľa TVA, cu evidentierea
distincta a TVA, şi va fi ptezentata în conformitate cu Foľmulaľul
nľ. 4-Foľmular de ofeľta, din Sectiunea Foľmulaľe' care reptezinta
elementul principal al propuneľii financiaľe, din caľe ľezulta pľetul
pentru indeplinirea in totalitate a contractului de servicii, însoţit de o
anexă cu dętalierea modului de foľmaľe a pľeţului.
Pľeţul ofertei este feľm, nu se aiustează.

VI.3.
Modul de
pľezentare a Ofertei

ofeľtele vor fi transmise la sediul Autoľităţii contľactante: Municipiul
Slobozia, Jud Ialomiţa, Str. Episcopiei, tr. 1, parter, Birou Relatii cu
Publicul, pana la data si ora limita de depuneľe a ofeľteloľ menţionată
in Anunţul de publicitate.
ofeľtanţii au obligaţia de a elabora oferta în confoľmitate cu
prevedeľile din documentaţia de atribuiľe.



Limba de redactare a ofęrtęi este limba ľomâna, orice alt dooumęnt
pľezentat în alta limba va fi însoţit de traducerea autorizata.
In cazul în çare operatoľul economic îşi demonstreazá îndeplinirea
criteriilor pľivind capacitatea invocând susţinerea unor teţi,
docuĺnentele de calificare vor fi depuse si de către susţinătorii
acestuia. De asemenea, aceste documente vor fi transmise si de cătrę
asociaţi sau subcontractanţi, daca este cazul.
oferta va fi depusa într_un exemplaľ oľiginal, în colet sigilat, marcat
cu adľesa Autoľităţii contractante si cu inscripţia ,,A nu se deschide
înainte de data 30.06.202t, orele 16:00'' (data si oľa limita
menţionată in Anunţul de publicitate).
Coletul sigilat si maľcat va conţine 3 plicuri interioaľe: Documente de
califi care ; Propuneľe tehnica; Pľopuneľe financiara.
Plicuľile inteľioare trebuie sa fie maľcate cu denumirea si adresa
ofertantului.Lipsa Propunerii tehnice sau a Pľopunerii financiare duce
la respingerea ofeľtei. ofertanţii au obligaţia de a numerota si de a
semna fiecaľe pagina a ofeľtei, precum si de a anexa un opis al
documenteloľ prezentate.

Toate paginile ofertei unde au fost făcute amendamente/modiťrcări/
completăľi înainte de transmiteľea acestora vor fi semnate de
peľSoana caľe semne azá oferta.
Dacă ofeľtantul foloseşte pľescuľtări în textul ofeľtei pentru a denumi
noţiuni tehnice sau alte noţiuni, acesta va oferi explicaçii într-o anexă.
o ofertă caľę va ťt pľezentată în orice alt foľmat poate fr ľespinsă ca
inadmisibilă. Şteľsătuľile sau adăugirile sunt valabile numai łn cazul
în care acestea sunt asumate oťrcial (semnate şi/sau paľafate) de cătľe
peľsoana care semneazä oferta.
In cazul in caĺe coletul nu este maľcat corespunzător celoľ de mai sus,
autoľitatea contľactanta nu-si asuma nici o responsabilitate pentru
ľătăciľea ofeľtei.

de caliťrcaľe' propunerea tehnica si propunerea
in aťara ofertei sigilate se voľ prezenta

e documente:
a) Şcľisoaľe de înaintare (Formulaľ nľ.1);
b) Împuternicire scrisa din partea ofeľtanfului (Foľmular nľ.2).
oferta depusa după data si oľa-limita de depunere a ofeľtęloľ sau la o
alta adľesa decât cea precizata in anunţul de publicitate se retlsmeazá
fárá a Íi deschisă opeľatorului economic caÍę adepus-o.
Riscul transmiteľii ofertelor' inclusiv forţa majoľă, sunt supoľtate de
către ofeľtant.

Manager de proiect,
Tudoľan Valentin

Responsabil achiziţie,
Uľse Vigĺel


