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CĂTRE: 
OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

Invita ţie de participare 

I. 1) Autoritatea contractanta: Municipiul Craiova, cod fiscal 441 7214, str.A.I.Cuza nr. 7, Craiova, cod 

200585,jud. Dolj, tel: + 40 251415907, fax: +40 251411561, e-mail achizi(ii(primariacraiova.ro 
2) Adresa Ia care se transmit ofertele: str. A. I. Cuza nr. 7, Craiova, cod 200585,jud. Dolj, punct de contacl: 

Centrul de Informare penlru Cetateni, in atentia: Serviciului Licitalii; 

II.1)Denumire contract: ,,Reabilitare fântâni pentru b ăut apă , de tip cişmele (de perete): Purcarului, 
Popova, Jianu (E.T.+D.A.L.I.+P.T.).; 

2) Tip contract: conlract de servicii 
3) Modalitatea de atribuire: contract de achizitiipublice 
4)Obiectul contractului: ,,Reabilitare fântâni pentru b ăut apă , de tip ci şmele (de perete): Purcarului, 

Popova, Jianu (E.T.+D.A.L.I.+P.T.), conform cerintelor Caietului de sarcini nr34099123.07.2015, 
5) Cod CPV: 

71319000-7 Servicii de expertiz ă  
71351810-4 Servicii de topograjie; 
79314000-8 studiu defezabilitate,• 
71322000-1 servicii de proiectare telznică  pentru construcţia de lucrări publice. 

6) Termen de prestare: 1 lună  de la data semnării contractului 
7) Cantitatea contractului:conform Caietului de sarcini nr. 34099123. O 7. 2015 
7) Valoarea estimata a contractului: 80.645,16 lei (excl. TVA), valoare înfuncţie de care se vor elabora şi 

evalua ofertele. 

111. 1) Conditii de participare: 
Se vor prezenta urmatoarele documente: 

a) Situatia personala a oferlantului 
- Declaraţie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozi ţiile art. 180 din OUG 34/2006: cornpletare 

Anexa nr.10.1 din Sec ţiunea Formulare; 
- Declara ţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozi ţiile art. 1 81 din OUG 34/2006: cornpletare 

Anexa nr.10.2 din Sec ţiunea Formulare; 
- Deciara ţie privind neâncadrarea într-o situa ţ ie de conflict de interese: completare Formular nr. l diri Sec ţ iuiiea 

Formulare; 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ţului sau echivaient, docurnent în original sau copie 

legalizată  lizibilă  cu men ţ iunea ,,conform cu originalul. 
lnformaţiile cuprinse în certifiactul constatator trebuie s ă  fie reale/actuale la data limit ă  de depunere a ofertelot. 
Obiectul contractului trebuie s ă  aibă  corespondent în codul CAEN autorizat din certificatul constatator ernis de 

Oficiul Registrului Comer ţului. 

b) Capacitatea economica sijinanciara a operatorilor economici 
- Informa ţii generale : completare Anexa nr.11- Informaţii generale din Sec ţiunea 

c) Capacitalea tehnico-profesional ă  
- Lisla principalelor servicii preslate în ullimii 3 ani- se va completa Anexa nr.15- Declaraţie privind lista 

principalelor servicii prestate în ultirnii 3 ani din Sec ţiunea Formulare 
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Din Iistă  trebuie să  rezulte că  operatorul economic a prestat în ultimii 3 ani servicii similare cu serviciile care 
fac obiectul contractului de servicii, respectiv servicii de proiectare pentru monumente istorice, servicii duse la bun 
sfârşit, incluse în cadrul unui/unor contracte. 

Pentru serviciile declarate ca experien ţă  similară, ofertantul are obliga ţia de a prezenta: 
- 	certific ări de bună  execu ţ ie documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c ătre clientul 

beneficiar, din care s ă  rezulte informa ţ ii privind: denumirea serviciilor, valoarea, perioada de prestare ş i 
dacă  sereviciile au fost duse Ia bun sfâr ş it. 

Prin servicii duse la bun sfâr ş it se în ţelege: 
servicii recep ţionate parţial; 

- 	servicii recep ţionate la sfârş itul prestării (sfârş itul prestării nu presupune expirarea perioadei de garan ţ ie). 

2.Informatii referitoare la personaluliorganismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui 
angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, în special pentru asigurarea controluiui calitatii: se va 

completa Anexa nr.17- Informatii referitoare Ia personalul / organismul tehnic de specialitate, cu personalul responsabil 
pentru îndeplinirea contractului. 

Având în vedere specificul contractului, personalul nominalizat pentru prestarea serviciilor trebuie s ă  includă  
experţ i şi/sau speciali şti atestaţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice. 

Pentru personalul nominalizat cu îndeplinirea contractului se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente: 
- documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate sunt angajate ale ofertantului sau angajament de participare al 
persoanei/ persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat!angajate astfel de 
persoanal persoane), in original, semnate si datate; 
- diploma de studii/atestate/certificate, etc care sa ateste competentele necesare pentru prestarea serviciilor. 
Documentele vor fi prezentate în original, copie Iegalizata sau copie lizibila cu mentiunea coriform cu originaluf 
însotite dupa caz, de traducerea autorizata a acestora în limba româna. 

2) Modul de prezentare al propunerii/propunerilor tehnice: 
Propunerea tehnic ă  trebuie să  corespundă  cerin ţelor minime prevăzute în Caietul de sarcini nr. 

34099/23.07.20 1 5. 
Ofertantul economic are obliga ţia de a face dovada conformit ăţ ii serviciilor ofertate cu cerin ţele prevăzute în 

Caietul de sarcini nr. 34099/23.07.2015. 
Cerinţele impuse sunt considerate minimale, nerespectarea acestora duce la respingerea ofertei ca neconform ă . 

Oferta tehnic ă  va conţine: 
a) Prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor de proiectare, defalcat ă  pe activităţ i; 
b) Graficul de timp prev ăzut pentru îndeplinirea activit ăţ ilor ş i sarcinilorcrespective, conform Formular 

nr.20B din Sec ţiunea Formulare, defalcat pe activit ăţ i 

Propunerea tehnică  va fi semnată  de persoane împuternicite ale operatorului economic şi va avea un 
caracter ferm ş i obligatoriu din punct de vedere al con ţinutului pe toată  perioada de valabilitate stabilită  de 
autoritatea contractant ă . 

1n cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constat ă  că  anumite elemente sunt inferioare sau nu 
corespund cerin ţelor caietului de sarcini, prevaleaz ă  cerin ţele caietului de sarcini. 

3) Modul de prezentare al propunerii financiare: 
Propunerea financiară  va con ţ ine următoarele documente: 

- 	Formularului de oferta servicii -. Anexa nr. 24 , în care se va înscrie pre ţul ofertei, exprimat în lei, fără  
TVA; 

- 	Centralizatorul de preturi servicii - Anexa nr. 25 din Sectiunea Formulare, detaliat pe activit ăţ i, conform 
caietului de sarcini 

Ofertantul va include în cadrul propunerii financiare toate şi orice costuri legate de îndeplinirea în condi ţ ii 
corespunzatoare a contractului de achizi ţie publică . 

Propunerea financiar ă  va fi semnată  de persoane împuternicite ale operatorului economic si va avea un caracter 
ferm ş i obligatoriu pe toată  perioada de valabilitate stabilit ă  de autoritatea contractanta. 

4) Modui de prezentare al ofertei: 
Ofertantul va sigila oferta ş i documentele care înso ţesc oferta în original ş i copie în plicuri separate, marcând 

corespunzător plicurile cu Original şi, respectiv, Copie. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis 
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corespunzător ş i netransparent. Plicurile interioare trebuie s ă  fie marcate cu denumirea ş i adresa ofertantului, pentru a 
putea permite returnarea ofertei f ără  a fi deschisă, în cazul în care oferta respectiv ă  este declarată  întârziată . 

Plicul exterior trebuie să  fie marcat cu adresa autorit ăţii contractante ş i cu inscrip(ia A nu se deschide 
înainle de data 	2015, ora 10. 

Oferta se va depune înso ţ ită  de scrisoarea de înaintare -Anexa nr.45 din Sec ţiunea Formulare. 

Iv. 1) Modalitatea de achizitionare: achizilie directa; 
2)Criteriu de atribuire: Oferla cu preţul cel mai scăzul şi care îndeplineşte condiliile de participare di,i 

prezenta invitalie de participare si cerin(ele tehnice din caietul de sarcini nr. 34099/23.07.2015. 

Nota: Oferta/ofertele care nu indeplinesc conditiile de participare din prezenta invilalie de participare Si/S(1U 

cerinlele caietului de sarcini nr.34099123.07.2015 nu li se va aplica crileriul de alrituire si vorji respi,ise. 

3) Limba de redactare a ofertei: romana 
4) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON 
5) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la termenul limila deprimire a ofertelor 
6) Data si ora limita de depunere a ofertelor: )2  10q 12015, ora 10 00. 

7) Data transmiterii invita ţiei de participare: 2. 	/5_/2015 

V.Alte informatii: caietul de sarcini nr. 34099/23.07.2015, formularele şi clauzele contractuale sunt puse la 
dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.primariacraiova.ro/Sectiunea  
Informalii Publice/Achizilii Publice/Achizitii Publice 2015. 

De asemenea, răspunsurile Ia solicitările de clarific ări din partea operatorilor economici interesa ţi vor fi 
publicate la adresa mai sus, men ţionată . 

/. 

PRI . 	 Direc ţia Investi ţii, Achiziţii ş i Licita ţ ii, 
Lia-01gu 4 si1e ăII\ 	 Maria Nuta 
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