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DIREC ŢIA INVESTI Ţ II ACHIZI ŢII Ş I LICITA ŢII
SERVICIIJL LICITA ŢII
Nr. 73977/2- .04.2016

CĂTRE
OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI
Invitaţie de participare

I. 1) Autoritatea contractant ă: Municipiul Craiova, cod jîscal 4t1 7214, str.A.I. Cuza nr. 7, Craiova,
cod 200585, jud. Dolj, tel.• + 40 251415907,fax: +40 251411561, e-mailachiziţiiprimariacraiova.ro
2) Adresa la care se transmit oferteie: str. A. I. Cuza nr. 7, Craiova, cod 200585, jud. Dolj, punct
de conlact: Centrul de Informare pentru Cetateni şi Audien ţe, in atentia: Serviciului Licitatii;
11. 1) Denumire contract: ,,Achizi(ie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând
domeniului public şi prival din municipiului Craiova precum şi servicii de determinare a canlităţii şi a
valorii malerialelor rezullate în urma scoalerii din funcliune a unor bunuri aparţinând domeniului prival
al municipiului Craiova
2) Tip contract: contract de servicii
3) Modalitatea de atribuire: conlract de achizitiipublice
4)Obiectul contractului: ,,Achizi ţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând
domeniului public şi prival din municipiului Craiova precum şi servicii de determinare a canlilă(ii şi a
valorii malerialelor rezultate în urma scoalerii dinfuncliune a unor bunuri apar(inânddomeniului privat
al municipiului Craiova , conforin cerintelor caietului de sarcini nr. 36823129.02.2016.
5) Cod CPV: 79419000-4 servicii de consultania in domeniul evaluarii
6) Termen de prestare a serviciilor : până la 31.12.2016, cu posibilitale de prelungire a duratei
contractului cu rnaxim 4 luni şi suplimentare a cantită(ii de servicii cu maxim 37,30%, în anul 2017, în
funcţie defondurile disponibilizate în acest sens.
7) Cantitatea contractului: conform caietului de sarcini nr.36823129. 02.2016
8) Valoarea estimată a contractului: între 32.167,00 lei (excl TVA) şi 44.167,00 lei (excl. TVA), din
care:
- 32. 167, 00 lei (excl. TVA) pentru anul 2016;
- 12. 000, 00 lei (excl. TVA) pentru anul 2017.
Valoarea estiPnată pentru anul 2016, respectiv 32.167 lei (excl. TVA), este valoarea infunc ţie de care
se vor elabora şi evalua ofertele.
111. 1) Conditii de participare:
Se vor prezenta urmatoarele documente:
a) Silualia personala aoperalorilor economici, inscrierea in registrul comerlului sau alprofesiei
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 diii 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 Formuiare;
- Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese: completare formular nr. I din
Sectiunea Formulare;
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care s ă rezulte c ă
ofertantul are ca obiect de activitate si activitatea ce face obiectul achizitiei publice;
Iiiformaţiile cuprinse în certificat trebuie s ă fie reale/actuaie la data limit ă de depunere a ofertelor.
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b) Capacitatea economica sijinanciara a operatorilor economici
- Informaţii generale - Se va completa Anexa nr. 1 1- Informa ţii generale din Secţiunea Formulare.
c) Capacitatea tehnico-profesional ă
-Lista principalelor servicii prestate în uitimii 3 ani- se va completa Anexa nr.15—Declara ţie
privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani din Sec ţiunea Formulare.
Din listă trebuie să rezulte c ă operatorui economic a prestat în ultimii 3 ani servicii similare cu cele
care fac obiectul achizi ţiei, servicii duse Ia bun sfâr ş it, incluse în cadrul uiiui/unor contracte.
Pentru serviciile declarate ca experien ţă similară, ofertantul are obliga ţia de a prezenta:
-certificări de bun ă execu ţie/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c ătre clientul
beneficiar, din care s ă rezulte informaţii privind: denumirea serviciilor, vaioarea, perioada de prestare şi dacă
serviciile au fost duse la bun sfâr şit.
Prin servicii duse la bun sfâr şit se înţelege:
-servicii recep ţionate partial;
-servicii recep ţionate la sfâr şitul prestării(sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de
garan ţie)
d) Informaţii referitoare Ia personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al
cărui angajament de participare a fost ob ţinut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului
calităţii. Se va completa anexa 17- Informa ţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate din
secti unea Formulare, cu personalu l responsabi l pentru indepl inirea contractului.
Ofertantul trebuie s ă facă dovada c ă dispune de personal autorizat ANEVAR sau echivalent pentru
categoriile de bunuri evaluate.
Pentru personalul nominalizat pentru prestarea serviciilor se va prezenta legitima ţie/autorizaţie emisă
de ANEVAR sau echivalent valabil ă pentru anul 2016, precum ş i angajament de part ici pare/contract de
muncă.
e) Standarde de asigurare a calităţii:
Se va prezenta certificate emise de un organisme independente conforme prin care se atest ă faptul că
ofertantul respect ă standardele de asigurare a calit ăţii respectiv de ţinere certificat ISO 9001 sau echivalent
pentru activit ăţile care fac obiectul prezentei proceduri.
Ofertantul va prezenta: fie un certificat emis de un organism de certificare sau orice documente care
probează în mod concludent îndeplinirea cerin ţei (exemplu, proceduri, manuale, activitate proxcedurat ă, etc)
similare cu cele prevăzute drept condi ţie pentru obţinerea unui certificat SR EN ISO 9001, documente în
copie cu men ţiunea ,,conform cu originalul.
ln cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie
indeplinita de fiecare membru al grupului , pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza.

2) Modul de prezentare aI propunerii tehnice:
Propunerea tehnic ă se va elabora în conformitate cu cerin ţele prevăzute în Caietul de sarcini nr.
36823/29.02.20 1 6.
Propunerea tehnic ă va fi prezentat ă astfel încât s ă se asigure posibilitatea verific ării cu uşurinţă a
corespondenţei propunerii tehnice cu cerin ţele minime solicitate prin Caietul de sarcini.
ln acest scop propunerea tehnic ă va conţine obligatoriu un comentariu, articol cu articol, al specifica ţiiior
tehnice con ţinute în Caietul de sarcini, prin care s ă se demonstreze coresponden ţa propunerii tehnice cu
specificaţiile respective.
Propunerea tehnic ă va fi semnat ă de persoane împutemicite 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 contractant ă.

3) Modul de prezentare al propunerii finaneiare:
Operatorul economic va elabora propunerea financiar ă astfel încât s ă furnizeze toate informa ţiile cu
privire la pre ţ, conform cerin ţ elor caietului de sarcini nr.36823/29.02.2016. Propunerea financiar ă va conţine:
- Formularul de oferta servicii - Anexa nr.24, în care se va înscrie pre ţul ofertat pentru anul 2016,
exprimat în lei.
- Centralizatorul de pre ţuri servicii - Anexa nr.25, operatorul economic va include în propunerea
frnanciară toate ş i orice costuri legate de îndeplinirea în condi ţii corespunzătoare a contractului de achizi ţie
publică , detaliat pe tipuri de servicii, conform cerin ţelor caietului de sarcini.
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Propunerea financiar ă va fi semnat ă de persoane împuternicite ale operatorului economic si 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 piicuri separate,
marcând corespunz ător 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 şi
adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei far ă a fi deschis ă, în cazul în care oferta
respectivă este declarat ă întârziată.
Plicul exterior trebuie s ă fie marcat cu adresa autorit ăţii contractante şi cu inscripţia A nu se
desc/,ide înainle de dala .2.
ora 12.00
Oferta se va depune însotit ă de scrisoarea de înaintare (Anexa nr.45 din Secţiunea Formulare).
.

Iv. 1) Modalitatea de achizitionare: achizitie directa (conform prevederilor art. 19 din OUG nr.
34/2006, cu modific ările ş i completările uiterioare)
2)Criteriu de atribuire: Oferta cu pretul cel mai scazut si care indeplineste condiţiile de
participare precurn şi cerintele tehnice din caietul de sarcini nr. 36823129.02.2016.
Notă: Oferta/oferteie care nu îndeplinesc condiţiile de participare din prezenta invita(ie şi/sau
cerinţele caietului de sarcini nr. 36823129.02.2016, nu li se va aplica criteriul de atribuireşi vorjî respinse.
3) Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire: in format electronic de pe siie-ul
www.primariacraiova.ro/ Sec ţ iunea lnforma ţ ii Publi ice/Achizitii Publice/AchizitiiPublice-20 1 6
4) Limba de redactare a ofertei: Romana
5) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
6) Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zileIe la termenul limiia de primire a ofertelor
7) Data si ora limita de depunere a ofertelor:
.... .2016 , ora 1200
V. Alte informatii: Caietul de sarcini nr. 36823/29. 02. 2016, clauzele contractuale şiformularele se
regasesc în format electronic pe site-ul www.primariacraiova.ro/ Sec ţ iunea l n forma ţ ii Publ ice/Achiziti i
Publ ice/AchizitiiPublice-20 1 6
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•

Lia Oli
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2...?.1..2016

Director Executiv,
Mar

