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Direc ţia Investiţii Achiziţii şi Licita ţii 
Serviciul Licita ţii 
Nr. 66936/..  

CĂTRE 
OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

Invita ţie de participare 

I. 1) Autoritatea contractant ă : Municipiul Craiova, codjiscal 441 7214, str.A.L Cuza nr. 7, Craiova, cod 
200585,jud Dolj, lel: + 40 251415907, fax: +40 251411561, e-mai/ ac/siziţii@primariacraiova.ro . 

2) Adresa la care se transmit ofertele: str. A. I. Cuza nr 7, Craiova, cod 200585, jud. Do(J, punct de 
contact: Centrul de Informare pentru Cetăţeni ş i Audien ţe, în atenţia: Serviciului Licitaţii; 

11. 1) Denumire contract: Aclsizi ţie cu monlaj a unui panou vizibiUtate proiect (placă  permanenl ă) în 
cadrul proiectului Centru de sprijin aI IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare, cod SMIS 
39958. 

2) Tip contract: contract defurnizare 
3) Modalitatea de atribuire: contract de ac/siziţiipublice 
4) Obiectul contractului: Achiziţie cu montaj a unui panou vizibililale proiecl (plac ă  permanent ă) în 

cadrul proiectului Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare, cod SMIS 
39958, cod cPv 31523200-0 panouri cu mesaje permanente, conform cerin ţelor caietului de sarcini nr. 
29930/24.02.201 5. 

5) Cod CPV: 3 1 523200-0 panouri cu mesaje permanente 
6) Termen de furnizare inclusiv montaj a produsului: 5 zile. 
7) Cantitatea contractului: lpanou vizibilitate proiect (placapermanentă). 
8) Valoarea estimata a contractului: 2.000 lei (exclusiv TVA) 

111. 1) Conditii de participare: 
Se vor prezenta urmatoarele documente: 
a) Siluaţia personală  a operalorilor economici, înscrierea în registrul comerţului sau alprofesiei 
- Declara ţie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozi ţiile art. 180 din OUG 34/2006: 

completare Anexa nr.10.1 din Secţiunea Formulare; 
- Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozi ţiile art. 181  din OUG 34/2006: 

completare Anexa nr. 10.2 din Secţiunea Formulare; 
- Declaraţie privind neîncadrarea într-o situa ţie de conflict de interese: completare Formular nr. 1 din 

Secţiunea Formulare; 
- Certificat de participare cu ofert ă  independentă : completare Anexa Ordin 314/2010 din sec ţiunea 

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

lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Obiectul contractului trebuie s ă  aibă  corespondent în codul CAEN 
autorizat al ofertantului. 

In 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 autorizat din 
certificatul constatator emis de ONRC. 

b) Capacitatea economica sijinanciara a operalorilor economici 
- Informaţii generale: completare Anexa nr. 11- Informaţii generale din Sec ţiunea Formulare. 
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2) Modul de prezentare al propunerii tehnice: 
Propunerea tehnic ă  se va elabora în conformitate cu cerin ţele prevăzute în Caietul de sarcini nr. 

29930/24.02.201 5. 
Ofertantul are obliga ţia de a face dovada conformit ăţii produselor care urmează  să  fie furnizate cu 

cerinţeie minime prevăzute în Caietul de Sarcini, în caz contrar oferta va fi declarat ă  neconform ă . 
Propunerea tehnic ă  va fi prezentat ă  astfel încât să  se asigure posibilitatea verific ării cu uşurinţă  a 

corespondenţei propunerii tehnice cu cerin ţele minime solicitate prin Caietul de Sarcini. 
De asemenea, se va prezenta un Grafic de livrare - Anexa nr. 28. 
In cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului se constata c ă  anumite elemente ale propunerii 

tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerin ţelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului 
de sarcini. 

Propunerea tehnică  va fi semnată  de persoane împuternicite 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 . 

PRECIZARE: Orice exprimare din Documentatia de atribuire care include specificatii tehnice care indica 
• anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, 
• licenta de fabricatie, este însotita de mentiunea sau echivalent. 

3) Modul de prezentare aI propunerii financiare: 
Ofertantul trebuie s ă  prezinte oferta conform Formularului de oferta produse - Anexa nr. 26, Ia care se va 

anexa Centralizatorul de pre ţuri produse - Anexa nr. 27. 
Propunerea financiară  va fi semnată  de persoane împuternicite ale operatorului economic şi va avea un 

caracter ferm ş i obligatoriu pe toată  perioada de valabilitate stabilită  de autoritatea contractant ă . 

4) Modul de prezentare aI ofertei: 
Ofertantul va sigila oferta ş i documentele care înso ţesc oferta în original ş i copie în plicuri separate, 

marcând corespunzător plicurile cu Original ş i, respectiv, Copie. Plicurile se vor introduce într-un plic 
exterior, închis corespunz ător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie sâ fie marcate cu denumirea şi adresa 
ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei f ără  a fi deschisă, în cazul în care oferta respectiv ă  este 
declarată  întârziată . 

Plicul exterior trebuie s ă  fie marcat cu adresa autorit ăţii contractante şi cu inscripţia A nu se 
deschide înainte de data /5 	2015 

Oferta se va depune înso ţ ită  de scrisoarea de înaintare - Anexa nr. 45 din Secţiunea Formulare. 

Iv. 1) Modalitatea de achizitionare: achiziţie directă  
2) Criteriu de atribuire: Oferta cupreţul cel rnai scăzut şi care îndeplineşte cerinţele tehnice din caietul 

de sarcini nr. 29930/24. 02.2015. 
3) Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire: in format electronic de pe site-id 

www.primariacraiova.ro/ Sectiunea Informatii Dublice/Achizitii Dublice/Achizitii Dublice 201 5. 
4) Limba de redactare a ofertei: Rornână  
5) Moneda în care se transmite oferta de pre ţ : RON 
6) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul limita de 6vrimire a ofertelor 
7) Data şi ora limită  de depunere a ofertelor: 15 	2015, ora 10 0 . 

V. Alte informa ţii: Caietul de sarcini nr 29930124. 02.2015 ş iforrnularele se regăsesc înformat electronic 
pe site-ul: www.primariacraiova.ro/Sec ţiunea  Informatii publice/Achizitii publice/Achizitii publice 201 5. 

Data transmiterii invit ţiei de participare: 

Lia 01 
Director executiv, 

Maria Nuţă  
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