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DIRECŢ IA INVESTITII ACHIZITII SI LICITATII 
SERVICIUL LICIT TII 
Nr. ~~D ~i 9 / ..n~...04.2016 

CĂTRE 
OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

Invita ţie de participare 

I. 1) Autoritatea contractanta: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, Craiova, 
cod 200585, jud. Dolj, tel.• + 40 251415907, fax.• +40 251411561, e-mail achizi/ii(a~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 Informare pentru Cetateni, in atentia• Serviciului Licitatii• 

II. 1) Denumire contract: „Servicii de reparare ş i intreţinere xerox şi fax"; 
2) Tip contract: contract de servicii 
3) Modalitatea de atribuire: contract de achizitii publice 
4) Obiectul contractului: „Servicii de reparare şi intre ţinere xerox şi fax", conform cerintelor 

caietului de sarcini nr. 2 7553/02. 03. 201 6 
5) Cod CPV: 50313000-2 repararea ş i întreţinerea echipamentelor de reprografie, 
6) Termen de prestare a serviciilor: 31.12.2016, cu posibilitate de prelungire în anul 2017 cu 4 

luni, infunctie de fondurile alocate in acest sens. 
7) Cantitatea contractului: conform caietului de sarcini nr. 27553 02.03.2016 
8) Valoarea estimata a contractului: între 16.720 lei (excl. TVA) şi 21.736 lei (excl. TVA) 
din care: 
pentru anul 2016 : 16.7201ei (excl. TVA) 
pentru anul 201 7 : 5.0161ei (excl. TVA) 

Valoarea estimată  pentru anul 2016, respectiv 16.720 lei (excl TVA) , este valoarea în func ţie de care se 
vor elabora ş i evalua ofertele. 

III. 1) Conditii de participare: 
Se vor prezenta urmatoarele documente: 
a) Situatia personala a operatorilor economici, inscrierea in registrul comertului sau a! profesiei 
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006: 

completare Anexa nr.10.1 din Sectiunea Formulare; 
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006: 

completare Anexa nr.10.2 din Sectiunea Formulare; 
- Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese: completare Formular nr. 1 din 

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

Formulare; 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ţului, în original / copie legalizata / copie 

lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in certificat trebuie sa fie reale/actuale la 
data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie s ă  aibă  corespondent în codul CAEN 
autorizat al ofertantului. 

În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup 
trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din 
certificatul constatator emis de ONRC. 

b) Capacitatea economica si financiara a operatorilor economici 
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- Informaţii generale: completare Anexa nr. 11 - Informatii generale din Sectiunea Formulare. 

c) Capacitatea tehnic ă  şi profesională  a operatorilor economici 
-Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani- se va completa Anexa nr.15—Declara ţ ie 

privind lista principalelor servicii prestate în uitimii 3 ani din Sec ţiunea Formulare. 
Din listă  trebuie să  rezulte că  operatorul economic a prestat în ultimii 3 ani servicii similare cu cele 

ofertate, respectiv servicii de reparare ş i intreţinere xerox si fax, servicii duse Ia bun sfâr ş it, incluse în 
cadrul unui/unor contracte. 

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

clientui beneficiar, din care să  rezulte informa ţii privind: denumirea serviciilor, valoarea, perioada de 
prestare ş i dacă  serviciile au fost duse Ia bun sfâr ş it. 

Prin servicii duse Ia bun sfâr ş it se în ţelege: 
-servicii recep ţionate partial; 
-servicii recepţionate Ia sfâr ş itul prestării(sfârş itul prestării nu presupune expirarea perioadei de 

garan ţie) 

-Informaţii referitoare la personal: se va completa ş i prezenta Anexa nr.17 Informa ţii referitoare 
la personalul/organismul tehnic de specialitate din secţiunea Formuiare cu persoanele responsabile 
pentru indepiinirea contractului. 

Operatorul economic va face dovada c ă  poate dispune de personal specializat/ calificat pentru 
serviciile ce fac obiectul achizitiei. 

Pentru personalul nominalizat cu îndeplinirea contractului, se vor prezenta: certificate/ atestate alte 
documente relevante din care s ă  rezulte specializarea / atestarea acestora precum ş i angajament de 
participare/contract de munc ă . 

- Informaţii referitoare la echipamentele tehnice: se va completa ş i prezenta Anexa nr. 13 - 
Declaratie privind utilajele, instala ţiile , echipamentele tehnice din secţiunea Formulare cu echipamentele 
tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de 
servicii. 

d) Standarde de asigurare a calită(ii 
Se vor prezenta certificate emise de organisme independente conforme prin care se atesta faptul ca 

ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii respectiv detinere certificat ISO 9001 sau echivalent pentru 
activităţ iie care fac obiectul prezentei proceduri. 

Ofertantul va prezenta: fie un certificat emis de un organism de certificare sau orice documente care 
probeaza în mod concludent îndepiinirea cerintei (exemplu, proceduri/manuale, activitate procedurata, etc.) 
similare cu ceie prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001, documente in copie cu 
mentiunea ,,conform cu originalul. 

In cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie 
îndeplinita de fiecare membru aI grupului pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza. 

2) Modui de prezentare al propunerii tehnice: 
Propunerea tehnic ă  se va elabora în conformitate cu cerin ţele prevăzute în Caietul de sarcini nr. 

27553102.03.2016.  
Propunerea tehnicâ va f prezentat ă  astfei încât s ă  se asigure posibilitatea verific ării cu u şurinţă  a 

corespondentei propunerii tehnice cu cerin ţele minime solicitate prin Caietul de sarcini. 
Propunerea tehnic ă  trebuie să  corespundă  cerin ţelor minime prevăzute în caietul de sarcini 

nr.27553/02.03.2016, nerespectarea acestora duce la respingerea ofertei ca neconform ă . 
ln cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului se constata ca anumite elemente ale propunerii 

tehnice sun inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaieaza prevederile 
caietului de sarcini. 

Propunerea tehnic ă  va fi semnată  de persoane împutemicite ale operatorului economic ş i va avea un 
caracter ferm ş i obligatoriu din punct de vedere a1 con ţinutului pe toata perioada de valabilitate stabilit ă  de 
autoritatea contractant ă . 

3) Modul de prezentare al propunerii financiare: 
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Operatorul economic trebuie s ă  prezinte oferta conform Formularului de oferta servicii - Anexa 
nr.24, în care se va înscrie pre ţul ofertei pentru anul 2016, exprimat în lei, far ă  TVA, la care se va anexa 
Centralizatorul de pre ţuri servicii - Anexa nr.25 , detaliat pe activităţi conform cerin ţelor caietului de sarcini 
nr. 27553/02.03.2016 

Operatorul economic va prezenta detaliat modul de tarifare al serviciilor (analiz ă  de pre ţ). 
Operatorul economic va inciude în cadrul propunerii financiare toate ş i orice costuri Iegate de 

îndeplinirea în condi ţii corespunzătoare a contractuiui de achizi ţie publică . 
Propunerea financiar ă  va fi semnată  de persoane împutemicite ale operatorului economic si va avea 

un caracter ferm ş i obligatoriu pe toat ă  perioada de valabilitate stabilită  de autoritatea contractanta. 

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 plicurile cu Original şi, 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, pentru a putea permite returnarea ofertei far ă  a f deschisă, în cazul în care oferta 
respectivă  este declarată  întârziată . 

PIicul exterior trebuie s ă  fie marcat cu adresa autorit ăţ ii contractante şi cu inscrip ţia A nu se 

deschide înainle de data No0h .2016, ora 

Oferta se va depune însotită  de scrisoarea de înaintare (Anexa nr.45 din Secţiunea Formulare). 

Iv. 1) Modalitatea de achizitionare: achizitie directa 
2) Criteriu de atribuire: Oferta cu pretul cel mai scazut si care indeplineste conditiile de 

participare si ceriniele tehnice din caietul de sarcini nr 27553 / 02. 03.2016. 
Oferta/ofertele care nu îndeplinesc condi ţiile de participare din prezenta invitaţ ie şi,sau cerinţele din 

caietul de sarcini nr. 2 7553/02. 03. 201 6 nu li se va/vor aplica criieriul de atribuire şi va/vorfi respinsă/(e). 

3) Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire: in formal eleclronic de pe sile-ul 
www.orimariacraiova.ro/ Sectiunea lnformatii Dublice/Achizitii Dublice/Achizitii Dublice 2016. 

4) Limba de redactare a ofertei: Romana 
5) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON 
6) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la termenul lirnita derirnire a ofertelor 
7) Data si ora limita de depunere a ofertelor: 	.2016 , ora 110 

V. Alte informatii: Caietul de sarcini nr. 2 7553/02. 03. 2016, clauzele contractuale şi for,nularele se 
regasesc în forrnat electronic pe site-ul. www.primariacraiova.ro/Sectiunea  lnformati i publice/Achizitii 
publice/Achizitii publice 2016. 

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

Data transmiterii invita ţiei de participare: 11 s 04. .2016 

/ , 
PIMA : 	 Director executiv, 

Lia Olgu ţa asil . c\ 	 Maria Nuţă  
: 
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