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Serviciul  Achizitii  Publice 
Nr.96009/26.07.2012 
        

  
Invitaţie de participare 

 
         

Catre, 
 

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI 
 
 
 
 
 

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: 
sabinadumitru@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 Achizitii 
Publice 

 
II. 1) Denumire contract: ‚‚Amenajare adapost pentru câini  - Studiu de fezabilitate”. 

2) Tip contract: de prestare 
3) Modalitatea de atribuire: un contract de achizitii publice 
4) Obiectul contractului: ‚‚Amenajare adapost pentru câini  - Studiu de fezabilitate” 
5) CPV:  79314000-8  studiu de fezabilitate 
6) Durata contractului: de la data atribuirii contractului 30 zile. Termenul maxim pentru 

predarea: Studiului de  fezabilitate, a studiilor de teren necesare (geotehnic, topografic) si a analizei 
cost beneficiu este de maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de proiectare.  
Documentaţiile privind avizele şi acordurile necesare cu privire la branşarea la utilităţi se vor preda 
în maxim 20 zile de la semnarea contractului, astfel încât toate avizele şi acordurile necesare să fie 
obţinute până la finalizarea şi predarea Studiului de Fezabilitate.  

7) Cantitatea contractului: Proiectantul va elabora: studiu fezabilitate, inclusiv studiile de 
teren necesare (geotehnic, topografic), analiza cost beneficiu şi documentaţii pentru obţinerea 
avizelor/acordurilor necesare eliberării autorizaţiei de construire si solicitate prin Certificatul de 
Urbanism. 

8) Valoarea estimată: 60.483,87 lei (exclusiv 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. 10.2 din Sectiunea Formulare; 
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 

34/2006: completare Anexa nr. 10.1 din Sectiunea Formulare; 
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- Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese: completare formular 
nr. 1 din Sectiunea Formulare; 

- Certificat de participare cu oferta independenta: completare Anexa Ordin 314/2010 din 
sectiunea Formulare; 

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, cu cel mult 30 zile înainte de 
data de depunere a ofertelor. Obiectul contractului de servicii trebuie sa aiba corespondent în codul 
CAEN din certificatul constatator emis de ORC. 

 
b) Capacitatea economica si financiara a operatorilor economici 
Informaţii generale: completare Anexa nr. 11- Informatii generale din Sectiunea Formulare. 
 
c) Capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici 
- Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii: completare Anexa nr. 13–

Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic 
pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare, din Sectiunea Formulare 

- Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere 
în ultimii trei ani - Anexa nr. 14 din Sectiunea Formulare; 
       - Lista cu personalul de conducere, precum şi persoanele responsabile pentru îndeplinirea 
contractului de furnizare: completare Anexa nr. 17 - Informaţii referitoare la personalul de 
conducere din sectiunea Formulare; 
          - Ofertantii vor declara persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului. In echipa de 
proiect responsabilă pentru îndeplinirea contractului, ofertantul va include cel puţin personalul de 
specialitate, considerat strict necesar, angajat al ofertantului, sau al cărui angajament de participare 
a fost obţinut, respectiv: 

• Şeful de  proiect, ce va răspunde de coordonarea întregului proiect inclusiv pe perioada 
execuţiei proiectului.  

• Minim câte o persoana în calitate de proiectanţi de specialitate pentru fiecare dintre 
următoarele domenii: construcţii civile, arhitectura, reţele şi instalaţii interioare de apă-
canal, instalaţii interioare electrice, instalaţii de climatizare şi ventilare, drumuri. 

• Topografi autorizaţi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – minim 1 
pers. 

• Prestator specializat în întocmirea studiilor geotehnice de detaliu în cazul în care 
ofertantul nu este autorizat în acest sens. 

• Personal autorizat A.N.R.E. pentru întocmirea documentaţiilor pentru branşamentul 
şi/sau devierea reţelelor electrice, dacă va fi cazul 

   
     d) Standarde de asigurare a calitatii 

Se vor  prezenta documente emise de organisme acreditate care atesta certificarea sistemului 
propriu de management al calităţii ofertantului pentru activitatea care face obiectul prezentei 
proceduri  

  
Nota: Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata/autentificata sau copie 

lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”, însotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora 
în limba romana. 

 
2) Modul de prezentare al propunerii tehnice: 
Propunerea  tehnică  se va elabora în conformitate cu cerinţele prevăzute în Tema de 

Proiectare nr. 95996/26.07.2012   
Propunerea tehnicã va fi prezentatã astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu 

uşurinţă a corespondentei propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Tema de Proiectare. 
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În acest scop propunerea tehnica va conţine obligatoriu un comentariu, articol cu articol, al 
specificaţiilor tehnice conţinute în Tema de proiectare, prin care sa se demonstreze corespondenta 
propunerii tehnice cu specificaţiile 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 conţinutului pe toata perioada de 
valabilitate stabilită de autoritatea contractantă. 
    În cadrul propunerii tehnice se vor prezenta  minim doua soluţii. 

Cerinţe minime obligatorii ce se vor prezenta în cadrul propunerii tehnice – oferta tehnică: 
- Memoriu tehnic prin care ofertantul va prezenta soluţiile propuse, modul de rezolvare a 

funcţiunilor . 
- Estimarea costurilor (valoarea maximă a investiţiei) şi a numărului de locuri pentru caini 

pentru fiecare dintre soluţiile descrise şi propunerea ofertantului privind varianta optimă; 
- Estimarea consumurilor privind utilităţile şi propuneri de folosire eficientă a 

iluminatului , incalzirii precum si a apei epurate; 
- Planuri privind accesele pietonale şi accesele carosabile, sc. 1:500; 
- Planuri privind organizarea interioară a adapostului canin, sc. 1:200; 
- Planuri privind modul de asigurare a utilităţilor cu propuneri de folosire si a celor doua 

puturi de apa  existente pe amplasament, sc. 1:500; 
- Orice alte elemente care pot susţine soluţia tehnică (imagini, reprezentare animată, 

machete) pot constitui un avantaj. 
Ofertantul va completa graficul de prestari servicii  in conformitate cu cerintele temei de 

proiectare – Formular nr. 20B din Sectiunea Formulare.  
 
3) Modul de prezentare al propunerii financiare: 
Propunerea financiara se va intocmi si prezenta conform Formularului de oferta  – Formular 

nr. 10B din Sectiunea Formulare, la care se va anexa un Centralizator de preturi de servicii. 
Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate si orice costuri legate de 

indeplinirea in conditii corespunzatoare a contractului de achizitie publica. 
Propunerea financiara va fi semnata de persoane împuternicite ale operatorului economic si 

va avea un caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilita de autoritatea 
contractanta. 

Pentru atribuirea contractului se va folosi criteriul “Oferta cea ma avantajoasă din punct 
de vedere economic”.                  

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă admisibila, a unui 
punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul. 

Evaluarea fiecarei oferte admisibile se va efectua in functie de punctajul financiar (pretul 
ofertei) si punctajul tehnic.   

Punctajul total final acordat pentru fiecare oferta se calculează pe baza formulei: 
 P(final) = P(financiar) x 40% + P(tehnic) x 60% 
 
Punctajul pentru “Pretul ofertei” se acorda astfel: 
           a) pentru preţul cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acorda 100 puncte; 
           b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit.a) se acorda punctaj astfel 
                                 P(financiar n) = preţ minim/ preţ(n) x 100 
La evaluarea ofertelor se va lua in considerare preţul total (excl. TVA) oferit pentru 

prestarea serviciilor. 
Punctajul  pentru “Propunerea tehnica” se calculeaza astfel:  
Ptehnic = P1+P2+P3+P4+P5 
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Factori de evaluare Punctaj maxim  
P1)  Numarul locurilor create  in adapost(nr. locuri) 40 puncte 
P2)  Costul estimativ al lucrarii(lei) 25 puncte 
P3)  Consumul mediul estimat anual de energie electrica absorbita de la 

retea (KW), pentru varianta optima 20 puncte 
P4) Termenul de finalizare a documentatiei de proiectare (nr. zile) 5 puncte 
P5)  Durata estimata de executie a lucrarilor (nr. luni) 10 puncte 
Total 100 puncte 

  
P1) - Numarul locurilor pentru caini create in adapost (nr. locuri) - maxim 40 puncte, 
 a) pentru cel mai mare nr. de locuri create se acorda 40 puncte 
 b)pentru un alt nr. de locuri de parcare create decât cel prevăzut la lit.a) punctajul se 

calculează pe baza formulei: 
 P1 = (Numar de locuri create(n) / Numar maxim locuri) x 40 puncte. 
 
P2) - Costul estimativ al lucrarii(lei) - maxim 25 puncte,  
 a) pentru cel mai mic cost estimativ al lucrarii se acorda 25 puncte 
 b)pentru un alt cost estimativ al lucrarii decât cel prevăzut la lit.a) punctajul se 

calculează pe baza formulei: 
 P2 = (Costul estimativ minim/ Costul estimativ (n) ) x 25 puncte. 
 
P3)- Consumul mediul estimat anual de energie electrica absorbita de la retea (KW), pentru 

varianta optima - maxim 20 puncte., 
 a) pentru cel mai mic consum mediu estimat anual de energie electrica se acorda 20 

puncte 
 b) pentru un alt consum mediu estimat anual de energie electrica decât cel prevăzut 

la lit.a) punctajul se calculează pe baza formulei: 
 P3 = (Consum mediu anual energetic minim / Consum mediu anual energetic (n) ) x 

20 puncte. 
 
P4)- Termenul de finalizare a documentatiei de proiectare (nr. zile) - maxim 5 puncte,  
 a) pentru cel mai mic termen de finalizare a documentatiei de proiectare se acorda 5 

puncte 
 b) pentru un alt termen de finalizare a documentatiei de proiectare decât cel prevăzut 

la lit.a) punctajul se calculează pe baza formulei: 
 P4 = (Termen minim / Termen(n)) x 5 puncte. 
 
P5)- Durata estimata de executie a lucrarilor (nr. luni) – maxim 10 puncte,  
 a) pentru cea mai mica durata estimata de executie a lucrarilor se acorda 10 puncte 
 b) pentru alta durata estimata de executie a lucrarilor decât cea prevăzuta la lit.a) 

punctajul se calculează pe baza formulei: 
 P5 = ( Durata minim) / Durata(n) ) x 10 puncte. 
 
Va fi declarata castigatoare oferta admisibila care intruneste punctajul cel mai mare rezultat 

din aplicarea sistemului de factori de evaluare stabilit. 
 
4) Modul de prezentare al ofertei: 
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Ofertantul va sigila oferta si documentele care însoţesc oferta în original si copie în plicuri 
separate, marcând corespunzător  plicurile cu “Original” si, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor 
introduce într-un plic exterior, închis corespunzător si 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 tehnica si documentele de calificare se vor introduce in plicuri distincte, marcate 
corespunzător.  

 Plicul exterior trebuie sã fie marcat cu adresa autorităţii contractante si cu inscripţia 
“A nu se deschide înainte de data 01.08.2012, 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 însotita de scrisoarea de inaintare (Anexa nr. 45 din Sectiunea 

Formulare). 
IV. 1) Modalitatea de achizitionare: achizitie directa 

2) Criteriu de atribuire: Oferta cu pretul cel mai scazut si care indeplineste cerintele 
tehnice din tema de proiectare nr. 95996/26.07.2012. 

3) Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire: 
4) Limba de redactare a ofertei: Romana 
5) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON 
6) Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor  
7) Data si ora limita de depunere a ofertelor: 01.08.2012, ora 10. 

V. Alte informatii: Tema de proiectare nr.95996/26.07.2012, certificatul de urbanism nr. 
1373/18.07.2012, planşele aferente si formularele se regasesc in format electronic pe site-ul 
www.primaria-craiova.ro 

 
 Data transmiterii invitaţiei de participare: 26.07.2012. 

 
 
 
 

Primar, 
Lia Olguta Vasilescu 

Sef Serviciu, 
Sabina Dumitru 

  
Întocmit, 

Insp.Luiza Popescu 
 

 
 
 

Întocmit, sabil procedura  


