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Directia InvestiŃii, AchiziŃii şi LicitaŃii 

Serviciul LicitaŃii 
Nr. 8876/22.01.2014 

 Către, 
 

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI 
        InvitaŃie de participare 

 
I.  1. Autoritatea contractantă: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str. A. I. Cuza nr. 7, cod 200585 

Craiova, cod 200585, jud. Dolj,  tel:+40 251415907, fax: +40 251411561, e-mail: achizitii@primariacraiova.ro 
2. Adresa la care se transmit ofertele: Primăria Municipiului Craiova, Centru de Informatii pentru 

Cetateni, str. A. I. Cuza  nr. 7, în atenŃia Serviciului LicitaŃii. 
II. 1) Denumire contract: AchiziŃie servicii dirigenŃie de şantier pe parcursul derulării lucrărilor de 

execuŃie pentru proiectul „Reabilitare Cămin Cultural Constantin Argetoianu” 

2) Tip contract: de servicii 
3) Modalitatea de atribuire: achiziŃie directă 
4)Obiectul contractului: servicii de supraveghere a lucrărilor, conform caietului de sarcini 

nr.90137/13.06.2013 

5) CPV: 71520000-9 servicii de supraveghere a lucrărilor; 
6) Durata contractului: 13 luni, conform caietului de sarcini nr.90137/13.06.2013 
7) Cantitatea contractului: conform caietului de sarcini nr.90137/13.06.2013 

III. 1) CondiŃii de participare:  
Se vor prezenta următoarele documente: 
 

a) SituaŃia personală a operatorilor economici, înscrierea în registrul comerŃului sau al profesiei 
- DeclaraŃie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziŃiile art.180 din OUG 34/2006: se va 

completa Anexa nr. 10.1 din SecŃiunea Formulare; 
- DeclaraŃie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispoziŃiile art.181 din OUG 34/2006: se va 

completa Anexa nr. 10.2 din Sectiunea Formulare; 
- DeclaraŃie privind neîncadrarea într-o situaŃie de conflict de interese: se va completa Formular nr.1 din 

SecŃiunea Formulare; 
-Certificat de participare cu oferta independentă: se va completa Anexa-Ordin 314/2010 din secŃiunea 

Formulare; 
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComerŃului. Obiectul contractului trebuie să aibă 

corespondent în codul CAEN al ofertantului. 
 
b) Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici 
-InformaŃii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani - se va completa Anexa nr.11- 

InformaŃii generale din SecŃiunea Formulare 
  
c) Capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici    

 -Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani- se va completa Anexa nr.15–DeclaraŃie privind lista 
principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani din Sectiunea Formulare. 
 
 -ExperienŃa similară: ofertantul va face dovada  prestării în ultimii 3 ani, de servicii similare cu cele 
ofertate, respectiv servicii de supraveghere a lucrărilor pe parcursul execuŃiei, duse la bun sfârşit. 
 Pentru serviciile declarate ca experienŃă similară, ofertantul are obligaŃia de a prezenta: 

-Formular nr. 5 – ExperienŃă similară din SecŃiunea Formulare; 
-certificări de bună execuŃie/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul 

beneficiar, din care să rezulte informaŃii privind: denumirea serviciului, categoriile de lucrări care au făcut obiectul 
activităŃii de supraveghere pe parcursul execuŃiei, valoarea, perioada de prestare, dacă serviciile au fost executate în 
conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă serviciile au fost duse la bun sfârşit.  
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 Prin servicii duse la bun sfârşit se înŃelege: 
 -servicii recepŃionate partial; 
 -servicii recepŃionate la sfârşitul prestării(sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanŃie) 
  
 -InformaŃii referitoare la personal- se va completa şi prezenta Anexa nr.17 InformaŃii referitoare la 
personalul de conducere din secŃiunea Formulare cu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului. 

Operatorul economic va face dovada că poate dispune de personal autorizat pentru supravegherea lucrărilor, 
conform cerinŃelor Caietului de sarcini, respectiv un specialist/expert diriginte lucrări în domeniul ConstrucŃii 
civile, industriale şi agricole, 2.4. categoria de importanŃă B, autorizat ISC sau echivalent. 

Pentru personalul nominalizat cu îndeplinirea contractului, se vor prezenta: autorizatii din care sa rezulte 
specializarea acestora, precum si angajament de participare/contract de muncă. 
 

2) Propunerea tehnică: 
 Ofertantul  va  elabora  propunerea  tehnică  în conformitate cu cerinŃele prevăzute în Caietul de 
sarcini nr.90137/13.06.2013. 

Propunerea tehnicã va fi prezentatã astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinŃă a 
corespondentei propunerii tehnice cu cerinŃele minime solicitate prin Caietul de sarcini. 

În acest scop propunerea tehnică va conŃine obligatoriu un comentariu, articol cu articol, al specificaŃiilor 
tehnice conŃinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenŃa propunerii tehnice cu specificaŃiile 
respective. 

Propunerea tehnică va fi semnatăde persoane împuternicite ale operatorului economic şi va avea un 
caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conŃinutului pe toata perioada de valabilitate stabilită de 
autoritatea contractantă. 
 

3)  Propunerea financiară: 
Oferta se va prezenta în lei.Propunerea financiara se va întocmi şi prezenta conform Formularului de 

ofertă servicii – Anexa nr. 24, la care se va anexa Centralizatorul de preŃuri servicii – Anexa nr. 25 din 
SecŃiunea Formulare. 

Ofertantul va include în cadrul propunerii financiare toate şi orice costuri legate de îndeplinirea în condiŃii 
corespunzătoare a contractului de achiziŃie publică. 

Ofertantul va prezenta detaliat modul de tarifare al serviciilor . 
Oferta financiară va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conŃinutului pe toată 

perioada de derulare a contractului.   
 

4) Modul de prezentare al ofertei: 
Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoŃesc 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 corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie sã fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, 
pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisã, în cazul în care oferta respectivã este declaratã întârziatã. 
Propunerea financiara, propunerea tehnică şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate 
corespunzător.   

Plicul exterior trebuie sã fie marcat cu adresa autorităŃii contractante şi cu inscripŃia “A nu se 

deschide înainte de data 28.01.2014, ora 10:00”. 
Ofertantul are obligaŃia de a întocmi un opis al documentelor. Atât originalele ofertei cât şi copiile acesteia 

vor fi numerotate, semnate şi  ştampilate pe fiecare pagină. 
Oferta se va depune însoŃită de scrisoarea de înaintare (Anexa nr. 45 din SecŃiunea Formulare). 

 
          IV. 1) Criteriu de atribuire: Oferta cu preŃul cel mai scăzut şi care îndeplineşte cerinŃele tehnice din caietul 
de sarcini nr.90137/13.06.2013 

2) Valoarea estimată a contractului de servicii: 4.100 lei exclusiv TVA. 
3) Limba de redactare a ofertei: Română 
4) Moneda în care se transmite oferta de preŃ: RON 
5) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor  

6) Data si ora limită de depunere a ofertelor: 28.01.2014  ora 10:00 
 

        V. Alte informaŃii: DocumentaŃia de atribuire este pusă la dispoziŃia tuturor operatorilor economici interesaŃi în 
mod electronic, pe site-ul www.primariacraiova.ro, la secŃiunea LICITATII - 2014. 
 
 


