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j CAIET DE SARCINI 
privind achizitia de servieii executor judecat 

1. Serviciile care fac obiectul achizi ţiei: 

Serviciile solicitate / obiectul achiziţiei: achizi ţie servicii executor judec ătoresc pentru 
constatarea de urgen ţă  a stării de fapt privind stadiul execu ţiei lucrărilor pentru obiectivul de 
investitii Executie lucrari Business Center Sud Craiova in cadrul proiectului Business Center Sud 
cod SMIS 39070, Contract de finantare nr. 3516/29.10.2012, prin Programul Operational Regional 
2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, 
Domeniul Major de Interventie 1.1  - Plarniri Integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul Poli de 
crestere ce face obiectul contractului de lucr ări nr. 160723/30.10.2013, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 364 din Noul Cod de Procedur ă  Civilă  

Condiţiile minime pentru acceptarea de c ătre achizitor a ofertelor sunt: 

1. Ofertele trebuie s ă  includă  orice cheltuieli aferente prest ării serviciilor, iar serviciile prestate s ă  
corespundă  standardelor şi performan ţelor care se impun; 
2. Orice operator economic interesat poate participa cu ofert ă, care trebuie s ă  conţină  preţul unitar 
şi preţul total în lei, pentru toate serviciile solicitate 
3. Operatorul economic interesat trebuie s ă  îndeplinească  condi ţiile de competenţă  statuate de art. 
364 NCPC, respectiv ,,exccutortI judec ătoresc în circumscrip ţia căruia urmează  să  se facă  
constatarea va putea constata la fa ţa locului această  stare de fapt. 
4. Prestarea serviciilor se va face dup ă  transmiterea notei de comand ă  de către achizitor. 

Notă : În cazul nerespectării, de către operatorul economic care depune ofert ă, a tuturor condi ţiilor 
minime solicitate şi care trebuie dovedite prin specifica ţiile din ofertă, se va respinge oferta. 

2 Criteriul de atribuire al contractului 

Criteriul de atribuire este: pre ţul cel mai scăzut aplicat la ofertele care indeplinesc toate 
condiţiile minime solicitate. 

3. Calitatea serviciului prestat 

1. Prestatorul are obligaţia de a garanta c ă  serviciul prestat este cel solicitat şi corespunde tuturor 
normelor legale în vigoare referitoare la serviciile solicitate. 
2. Nu sunt acceptate oferte sau prest ări servicii de alt tip decât cele cerute prin documenta ţie, 



altele decât cele solicitate şi garantate prin ofertă . 

4. Consideraţii generale ale achiziţiei 

1. Activitatea se va contracta numai cu o persoan ă  membră  a Uniunii Naţionale a Executorilor 
Judecătoreşti competentă  să  presteze serviciul solicitat în conformitate cu dispozi ţiile art. 364 
NCPC, respectiv 	~ ~~c utc>~ ~zl judecătoresc în circumscrip ţia căruia urmează  să  se facă  
constatarea va putea constata la fa ţa locului această  stare de fapt". 
2. Un singur ofertant poate fi desemnat câ ştigător al contractului, ofertantul care va avea pre ţ .il 
cel mai scăzut, dintre ofertan ţii calificaţi. 
3. Prestatorul va asigura prestarea serviciilor cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoaze. 
4. Durata contractului va fi cuprins ă  între data semnării contractului şi data recep ţionării 
serviciului prin proces verbal de către achizitor.  . 
5. Termenul de prestare a serviciilor este de 5 zile de la data transmiterii notei de comand ă  de 
către achizitor. 
6. Oferta va con ţine: 

- prelul unitar şi total în lei pentru serviciile solicitate, cu TVA eviden ţiat separat; 
- pre ţul unitar în lei stabilit câ ştigător nu se poate ajusta, el r ămâne ferm pe toată  perioada de 
derulare a contractului; nu se accept ă  actualizarea pre ţului contractului; oferta financiar ă  va include 
toate cheltuielile aferente prest ării serviciului solicitat (onorariul executorului judec ătoresc alte 
cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării serviciului etc.); 
- perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile de la termenul limit ă  de primire a ofertelor. 

7. Plata se face cu O.P., în termen de 30 de zile de la data semn ării procesului-verbal de recep ţie 
8. Achizitorul poate solicita orice detalii, specifica ţii sau lămuriri suplimentare pe care le 
consideră  necesare în vederea atribuirii contractului. 
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