MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I. Cuza, Nr. 7
Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585
Fax: 40251/411561
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro
DIRECłIA INVESTITII ACHIZITII SI LICITATII
SERVICIUL LICITATII
Nr. 56042 /17.04.2014

CĂTRE
OPERATORI ECONOMICI INTERESAłI
InvitaŃie 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 achiziŃii@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;
1) Denumire contract: ”Servicii de acceptare de plăŃi electronice prin intermediul
Sistemului NaŃional Electronic de Plată online cu cardul bancar (SNEP)”;
2) Tip contract: contract de servicii
3) Modalitatea de atribuire: contract de achizitii publice
4) Obiectul contractului: ”Servicii de acceptare de plăŃi electronice prin intermediul
Sistemului NaŃional Electronic de Plată online cu cardul bancar (SNEP)”, conform cerintelor
caietului de sarcini nr.52843/07.04.2014
5) Cod CPV: 66110000-4 servicii bancare
6) Durata contractului : până la 31.12.2014 – (8 luni), cu posibilitate de prelungire a duratei
contractului cu maxim 4 luni în anul 2014
7) Cantitatea contractului: conform caietului de sarcini nr.52843/07.04.2014;
8) Valoarea estimata a contractului: între 5.099 lei (excl. TVA) şi 6.622,58 lei (excl. TVA), din
care:
- 5.099 lei (excl. TVA) pentru anul 2014;
- 1.523,58 lei (excl.TVA) pentru anul 2015.
Valoarea estimată pentru anul 2014, respectiv 5.099 lei (excl. TVA), este valoarea în funcŃie de care
se vor elabora şi evalua ofertele.
De asemenea, în funcŃie de fondurile bugetare alocate în anul 2015, durata contractului se poate
prelungi cu maxim 4 luni şi suplimenta cantitatea contractului cu maxim 29,88%. Astfel, valoarea estimată
pentru 2015 este 1.523,58 lei (excl. TVA).
III. 1) Conditii de participare:
Se vor prezenta urmatoarele documente:
a) Situatia personala a operatorilor economici, inscrierea in registrul comertului sau al 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 constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care rezulta ca ofertantul are ca
obiect de activitate si activitati ce fac obiectul achizitiei publice;
b) Capacitatea economica si financiara a operatorilor economici
- InformaŃii generale: completare Anexa nr.11- Informatii generale din Sectiunea Formulare.
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2) Modul de prezentare al propunerii tehnice:
Propunerea tehnică se va elabora în conformitate cu cerinŃele prevăzute în Caietul de sarcini nr.
52843/07.04.2014
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 tehnica va conŃine obligatoriu un comentariu, articol cu articol, al
specificaŃiilor tehnice conŃinute în Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii
tehnice cu specificaŃiile respective.
Propunerea tehnica va fi semnata de persoane împuternicite ale operatorului economic şi va avea un caracter
ferm si obligatoriu din punct de vedere al conŃinutului pe toata perioada de valabilitate stabilită de autoritatea
contractantă.
3) Modul de prezentare al propunerii financiare:
Propunerea financiara se va întocmi şi prezenta conform Formularului de oferta servicii – Anexa
nr. 24, la care se va anexa Centralizatorul de preturi servicii – Anexa nr. 25 din Sectiunea Formulare.
Ofertantul va include în cadrul propunerii financiare toate şi orice costuri legate de îndeplinirea în
condiŃii corespunzatoare a contractului de achiziŃie publică.
Propunerea financiară va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic si va avea
un caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractanta.
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 şi
adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisã, în cazul în care oferta
respectivã este declaratã întârziatã.
Plicul exterior trebuie sã fie marcat cu adresa autorităŃii contractante şi cu inscripŃia “A nu se
deschide înainte de data 28.04.2014, ora 10:00”.
Ofertantul are obligatia de a întocmi un opis al documentelor.
Atat originalele ofertei cat si copiile acesteia vor fi numerotate, semnate si stampilate pe
fiecare pagina.
Oferta se va depune însotită de scrisoarea de înaintare (Anexa nr.45 din SecŃiunea Formulare).
IV. 1) Modalitatea de achizitionare: achizitie directa
2) Criteriu de atribuire: Oferta cu pretul cel mai scazut si care indeplineste cerintele tehnice din
caietul de sarcini nr. 52843/07.04.2014
3) Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire: în format electronic de pe site-ul

www.primariacraiova.ro la SecŃiunea InformaŃii Publice, Licitatii, 2014.
4) Limba de redactare a ofertei: Romana
5) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
6) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor
7) Data si ora limita de depunere a ofertelor: 28.04.2014 , ora 10:00
V. Alte informatii: Caietul de sarcini nr.52843/07.04.2014 si formularele se regasesc in format
electronic pe site-ul site-ul www.primariacraiova.ro la SecŃiunea InformaŃii Publice, Licitatii, 2014.

Data transmiterii invitaŃiei de participare: 22.04.2014

Primar,
Lia OlguŃa Vasilescu
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Director executiv,
Anamaria Mihaela Covaci

