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Invitaţie de participare 

I. 1. Autoritatea contractantă : Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str. A. I. Cuza nr. 7, cod 
200585,Craiova,jud. DoIj, tel:+40 251415907, fax: +40 251411561, e-mail: achizitii(iprimariacraiova.ro. 

2. Adresa la care se transmit ofertele: Primăria Municipiuiui Craiova, Centru de Informa ţii pentru 
Cetaţeni si Audienţe, str. A. I. Cuza nr. 7, cod 200585, Craiova,jud. DoIj, în atenţia Serviciului Licita ţii. 

11. 1) Denumire contract: Asisten ţă  tehnică  din partea proiectantului pe perioada de execu ţie a 
lucrărilor pentru proiectul Amenajarea de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova - Parcul Nicolae 
Romanescu, cod SMIS 47919, finan ţat în cadrul Programului Opera ţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 
- ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de cre ştere, Domeniul major de interven ţie 1. 1 - ,,Planuri 
integrate de dezvoltare urban ă , Sub-domeniul PoIi de cre ştere, conform Contractului de finan ţare nr. 5046/2015. 

2) Tip contract: de servicii 
3) Modalitatea de atribuire: achiziţie directă  
4) Obiectui contractului: servicii de asistenţă  tehnică  din partea proiectantului, conform caietului de 

sarcini nr. 121498/14.08.2015. 
5) CPV: 71356200-0 Servicii de asisten ţă  tehnică  
6) Durata contractului 4 luni: conform caietului de sarcini nr. 121498/14.08.2015. 
7) Cantitatea contractului: conform caietului de sarcini nr. 121498/14.08.2015. 

M. 1) Condiţii de participare: 
Se vor prezenta urm ătoarele documente: 
a) Situaţia personală  a operatorilor economici, înscrierea în registrul comer ţului sau al profesiei 

- Declara ţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozi ţ iile art. 180 din OUG 34/2006: completare 
Anexa nr. 10.1 din Secţiunea Formulare; 

- Declara ţie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozi ţiile art. 181  din OUG 34/2006: completare 
Anexa nr. 10.2 din Sectiunea Formulare; 

- Declaraţie privind neîncadrarea într-o situa ţie de conflict de interese: completare Formular nr. 1 din 
Secţiunea Formulare; 

-Certificat de participare cu oferta independent ă: completare Anexa-Ordin 314/2010 din secţiunea 
Formulare; 

-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ţului. Obiectul contractului trebuie s ă  aibă  
corespondent în codul CAEN al ofertantului. 

In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa 
dovedească  că  pentru partea din contract pe care o realizeaz ă  are corespondent în codul CAEN autorizat din 
certificatul constatator emis de ONRC. 

b) Capacitatea economică  şi financiară  a operatorilor economici 
-Informaţii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani: completare Anexa nr.11- Informaţ ii 

generale din Secţiunea Formulare. 

c) Capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici 
-Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani- se va completa Anexa nr.15 - Declaraţie privind 

lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani din Sectiunea Formulare. 
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- Informaţii referitoare Ia personal: 
Ofertantul are obliga ţia de a completa şi prezenta: 
Lista cu informaţiî referitoare la personalul / organismul tehnic de specialitate, personal cu pregătire 

conform specialităţilor Iucrărilor prevăzute în Proiectul tehnic (Anexa nr. 17 Informaţii referitoare la personalul / 
organismul tehnic de specialitate din secţiunea Formulare). 

Pentru personalul nominalizat cu îndeplinirea contractului, se vor prezenta copii dupa CV/uri, diplome, 
autorizatii/ certificate din care sa rezulte specializarea acestora si documente din care s ă  rezulte că  persoanele 
nominalizate sunt angajate ale ofertantuiui sau, dupa caz, angajament de participare/declaratie de disponibilitate 
al/ale persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate 
astfel de persoana/persoane), în original, semnat şi datat; 

Nota: 
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini acestia vor prezenta atestatul/aulorizatia sau 

echivalent traduse în Iimba romana. Operatorul economic trebuie sa întreprinda demersurile necesare pentru a 
putea prezenta Ia momentul semnarii contractului de achizitie public ă  atestatul recunoscut de autoritajile 
romane. 

- Informaţii privind subcontractan ţii: Dacă  este cazul, ofertantul are obliga ţia de a preciza parteaip ărţile 
din contract pe care urmează  să  le subcontracteze, procentul din valoarea contractului de prest ări servicii care va fi 
îndeplinit de către subcontractan ţi şi datele de recunoa ştere ale subcontractan ţilor propu ş i. 

Se va completa Anexa nr. 18 - Model declara ţie subcontractan ţi, cu subcontractanţii ş i specializarea acestora. 
Subcontractan ţii declaraţi vor completa Formular nr. 1 - Declara ţie privind neîncadrarea într-o situa ţie de 

conflict de interese din Sec ţiunea Formulare. 

2) Propunerea tehnică : 
a) Ofertantul va elabora propunerea tehnic ă  în conformitate cu cerin ţele prevăzute în Caietul de sarcini 

nr. 121498/14.08.2015. 
Propunerea tehnic ă  va fi prezentată  astfel încât să  se asigure posibilitatea verific ării cu uşurinţă  a 

corespondentei propunerii tehnice cu cerin ţele minime solicitate prin Caietul de sarcini. 
In acest scop propunerea tehnic ă  va conţ ine obligatoriu un comentariu, articol cu articol, al specifica ţiilor 

tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care s ă  se demonstreze coresponden ţa propunerii tehnice cu specifica ţ iile 
respectiye. 

In cazui în care, pe parcursul îndeplinirii contractului se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice 
sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

b) Ofertantui va prezenta grafic de prestare a serviciilor in timp si activitati cu precizarea resurselor umane 
aferente si o descriere a activitatiior serviciului prestat, in concordanta cu caietul de sarcini, prevederile proiectului si 
Iegislatiei in domeniul constructiilor. 

Propunerea tehnică  va f1 semnată  de persoane împuternicite ale operatorului economic şi va avea un 
caracter ferm ş i obligatoriu din punct de vedere al con ţinutului pe toata perioada de valabilitate stabilit ă  de 
autoritatea contractantă . 

3) Propunerea financiară : 
Oferta se va prezenta în lei. Propunerea financiara se va întocmi ş i prezenta conform Formularuiui dE 

ofertă  servicii - Anexa nr. 24, Ia care se va anexa Centralizatorul de pre ţuri servicii - Anexa nr. 25 din 
Secţiunea Formulare. 

Ofertantul va include în cadrul propunerii financiare toate ş i orice costuri Iegate de îndeplinirea în condi ţii 
corespunzătoare a contractului de achizi ţie publică . 

Ofertantul va prezenta detaliat modul de tarifare al serviciilor detaliat pe activitati si resurse umane. 
Oferta financiară  va avea un caracter ferm ş i obligatoriu din punct de vedere aI con ţinutului pe toată  

perioada de valabilitate stabilită  de autoritatea contractant ă . 

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

marcând corespunz ător plicuriie cu Original ş i, respectiv, Copie. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, 
închis corespunzător ş i netransparent. Plicurile interioare trebuie s ă  fie marcate cu denumirea ş i adresa ofertantului. 
Propunerea financiară, propunerea tehnic ă  ş i documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate 
corespunzător. 

Plicul exterior trebuie sâ fie marcat cu adresa autorit ăţ ii contractante şi cu inscripţia A nu se 
deschide înainte de data ...I........2015, ora 

Ofertantul are obliga ţia de a întocmi un opis aI documentelor. Atât originalele ofertei cât şi copiile acesteia 
vor fi numerotate, semnate ş i ştampilate pe fiecare pagin ă . 
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Oferta se va depune înso ţită  de scrisoarea de înaintare (Anexa nr. 45 din Secţiunea Formulare). 

Iv. 1) Criteriu de atribuire: Oferta cu preţul cel mai scăzut şi care îndeplineşte cerinţele tehnice din caietul 
de sarcini nr. 121498114.08.2015. 

Notă: Oferta care nu îndeplineşte condiţiile de participare din prezenta invitatie de participare si/sau 
cerinţele din caietul de sarcini nr. 91986124. 06.2015 nu i se va aplica criteriul de atribuire şi vajî respinsa. 

2) Valoarea estimată  a contractului de servicii: 61.202 lei exclusiv TVA. 
3) Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire: in format electronic de pe site-ul 

www.primariacraiova.ro/ Sectiunea Informatii publice/Achizitii publice/Achizitii publice 2015. 
4) Limba de redactare a ofertei: Română  
5) Moneda în care se transmite oferta de pre ţ : RON 
6) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la termenul limit ă  de primire a ofertelor 
7) Garanţia de bună  execu ţie: 1 0% din valoarea contractului (exclusiv TVA 
8) Data si ora limită  de depunere a ofertelor: .(/. .... Q../. ...... 2015 ora ./s2. 

V. Alte informaţii: Caietul de sarcini nr. 121498114.08.2015, clauzele contractuale şiformularele se regăsesc 
în format electronic pe site-ul: www.primariacraiova.ro/Sectiunea  Informatii publice/Achizitii publice/Achizitii 
publice 2015. 

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

Data transmiterii invita ţiei de participare: ..?.?.J..:.2O15. 

Primar,  
Lia O1guţa 
	

Director Executiv, 
Maria Nuţă  
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