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____________

DIREC ŢIA INVESTITII ACHIZITII S1 LICITATII
SERVICIUL LICITATII
.03.2016
Nr. 51857 ,d
CĂTRE
OPERATORII ECONOMICI INTERESA ŢI
Invitaţie de particilare
I. 1) Autoritatea contractanta: Municipiul Craiova, codjiscal 441 7214, slr.A.L Cuza nr. 7, Craiova, cod
200585,jud. DoIj, teI: + 40 251415907,fax: +40 251411561, e-mail achiziţii@,primariacraiova.ro
2) Adresa la care se transmit ofertele: str A. I. Cuza nr. 7, Craiova, cod 200585, jud. Dolj, punct de
contact.• Centrul de Inforniare pentru Cetă(eni, în atenţia: Serviciului Licitaţii;
11. 1) Denumire contract: Achizi ţie servicii executor judec ătoresc pentru punerea în executare a
sentin ţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile cu privire la evacu ări din locuinţe aflate în
proprietatea/administrarea Municipiului Craiova
2) Tip contract: contract de servicii
3) Modalitatea de atribuire: contract de achizitiipublice
4) Obiectul contractului: Achizi ţie servicii executor judec ătoresc pentru punerea în executare a
sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile cu privire la evacu ări din locuin ţe aflate în
proprietatea/administrarea Municipiului Craiova, cor;form cerinţelor caietului de sarcini nr.
39955/03. 03.2016.
5) Cod CPV: 75242 1 1 0-8 Servicii de executorjudec ătoresc
6) Durata contractuiui: va fi cuprinsă între data semn ării contractului şi 31.12.2016
7) Cantitatea contractului.• conform caietului de sarcini nr 47493115.03.2016.
8) Valoarea estimat ă a contractului: 100.000,00 lei (exclusiv TVA)
111. 1) Conditii de participare:
Se vor prezenta urm ătoarele documente:
a,) Siluaţia personal ă a operalorilor economici, înscrierea în registrul comer ţului sau a/profesiei
- Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozi ţiile art. I 80 din OUG 34/2006:
completare Anexa nr. 10. 1 din Sec ţiunea Formulare;
- Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozi ţiile art.181 din OUG 34/2006:
completare Anexa nr. 10.2 din Sec ţiunea Formulare;
- Declaratie privind neîncadrarea într-o situa ţie de conflict de interese: se va completa Formuiar nr. 1 din
Secţiunea Formulare;
- certificat de înregistrare (CUI), în copie;
Informaţiile cuprinse în certificat s ă fie reale/actuale la data Iimit ă de depunere a ofertelor.
- dovada capacit ăţii de exercitare a profesiei de executor judec ătoresc, respectiv membru al Uniunii
Naţionale a Executorilor Judec ătoreşti.
b) Capacitatea economic ă şijinanciar ă a operatorilor economici
- liiformaţii generale cu declararea cifrei medii de afaceri global ă pe ultimii trei ani
Se va completa Anexa nr.11- Informaţii generale din Sec ţiunea Formulare.

2) Modul de prezentare al propunerii tehnice:
Propunerea tehnic ă se va elabora în conformitate cu cerin ţele prev ăzute în Caietul de sarcini nr.
39955/03. 03. 2016.
Propunerea tehnic ă va fi prezentat ă astfel încât s ă se asigure posibilitatea verific ării cu uşurinţă a
coresponden ţei propunerii tehnice cu cerin ţele minime solicitate prin Caietul de sarcini.

3) Modul de prezentare al propunerii financiare:
P.M. l2ex.

Ofertantul va include în cadrul propunerii financiare toate cheltuielile aferente prest ării serviciului soiicitat
(onorariul executorului judec ătoresc alte cheltuieli prev ăzute de lege ori necesare desf ăşurării serviciului, etc)
conform cerin ţelor caietului de sarcini nr. 39955/03.03.2016.
Propunerea financiar ă va cuprinde:
- Formularul de ofert ă servicii - Anexa nr.24;
- Centralizatorul de pre ţuri servicii - Anexa nr.25.
Propunerea financiar ă va fi semnat ă de persoane împuternicite ale operatorului economic ş i va avea un
caracter ferm ş i obligatoriu pe toat ă perioada de valabilitate stabilit ă de autoritatea contractanta.
4) Modul de prezentare al ofertei:
Ofertantul va sigila oferta şi documentele care înso ţesc oferta în original şi copie în plicuri separate,
marcând corespunzător plicurile cu Original şi, respectiv, Copie. Plicurile se vor introduce într-un plic
exterior, închis corespunz ător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie s ă fie marcate cu denumirea ş i adresa
ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei far ă a fi deschis ă, în cazui în care oferta respectiv ă este
declarată întârziată.
Plicul exterior trebuie s ă fie marcat cu adresa aut()rit ăţii contractante şi cu inscripţia A nu se
deschide înainte de data (3O32016, ora 12:00
Ofertantul are obliga ţia de a întocmi un opis aI documentelor.
Atât originalul ofertei cât şi copia acesteia vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare
pagină.
Oferta se va depune însotit ă de scrisoarea de înaintare (Aiiexa nr.45 din Secţiunea Formulare).
Iv. 1) Modalitatea de achizitionare: achizitie directa
2) Criteriu de atribuire: Oferta cu preţul cel mai scăzut şi care îndeplineşte cerinţele de participare
precum şi cerinţele tehnice din caietul de sarcini nr 39955103.03..2016.
Notă.•
Oferta/ofertele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi/sau cerinţele din caietul de sarcini nu li se
va aplica critetiul de atribuire şi vorji respinse.
3) Modalitatea de ob ţinere a documenta ţiei de atribuire: în format electronic de pe site-ul
www.primariacraiova.ro/Sectiunea lnforrnatii Publice/Achizitii Publice/Achizitii publice - 2016.
4) Limba de redactare a ofertei: Român ă
5) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
6) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la terrnenul limită de primire a ofertelor
7) Data şi ora limita de depunere a ofertelor:
...... 2016, ora 12. 00
.

V. Alte informatii: Caietul de sarcini nr 39955103. 03.2016,clauzele conzractuale şiformularele se regăsesc
în forrnat electronic pe site-ul.• www.prirnariacraiova.ro/Sectiuriea lnformatii Publ ice/Achizi ţii Publice/Achizi ţii
publice - 2016.
De asemenea, răspunsurile la solicitările de clarfcări din partea operatorilor economici interesaţi vorji
publicate la adresa mai sus menţionată.

Data transmiterii invita ţiei de participare: .92016
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Director Executiv,
Maria Nuţă

