CLUBUL SPORTIV MINAUR BAIA MARE
adresa: Str. Valea Roșie, nr.26
website: www.minaur.ro
email: csminaur@gmail.com
Mobil: 0775514291
Nr. 25 /12.04.2017

INVITAȚIE DEPUNERE OFERTE
PENTRU ACHIZIȚIA lucrari cod CPV - 45236119-7 - Lucrari de reparare a
terenurilor de sport
CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI
Denumirea Autorității Contractante: Club Sportiv Minaur Baia Mare, cu sediul în str.
Valea Rosie, nr. 26, Baia Mare, cod fiscal 35235301, telefon/fax +40/362.807.822, vă
invită să participați la achiziția directă având ca obiect achiziția „Lucrari de reparare
a terenurilor de sport”.
OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE
– Lucrari de reparare a pistei de alergare situata la locatia Teren de atletism
(https://www.google.ro/maps/place/Teren+de+Atletism,+Strada+Transilvaniei,+Bai
a+Mare/@47.6476676,23.5653465,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4737dc148bde1
105:0x3072584b5b8ccf94!8m2!3d47.6476523!4d23.5676852)
Legislația aplicabilă
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
MODALITATEA DE ACHIZIȚIE




Achiziția se realizează conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice coroborate cu cele ale art. 43-46 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, prin achiziție directă, ca urmare a prospectării, în prealabil, a pieței
printr-un studiu de piață, realizat prin publicarea unui Anunț publicitar pe site-ul
www.minaur.ro (secțiunea achiziții publice) și pe site-ul www.e-licitație.ro
achiziția se va finaliza prin acceptarea condițiilor contractuale prin intermediul SEAP.
Ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare, va încărca în maximum 3 zile
lucrătoare de la primirea comunicării oferta în catalogul electronic de produse, servicii si
lucrari disponibil în SEAP. În cazul în care condițiile minime de ofertare conform caietului
de sarcini anexat nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.
Lucrarea se va executa la Terenul de atletism situat pe strada Transilvaniei din Baia
Mare.
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În întocmirea ofertei de preț, operatorul economic trebuie să țină cont și de costul
transportului materialelor, utilajelor la punctul de lucru mai sus mentionat.
Criteriul de atribuire stabilit este „Prețul cel mai scăzut/total lucrare”.
Valoarea totală estimată a achiziției: este de 142.000 lei fără T.V.A, respectiv 168.980
lei TVA inclus.
Valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei.
Preţul este ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
Limba în care trebuie elaborată oferta este limba română.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei.
Plata facturilor se va face, după semnarea procesului verbal de recepție, care atestă că
executarea lucrarilor s-a realizat cu respectarea cerințelor tehnice, emiterea facturii de
către prestator și înregistrarea acesteia la sediul achizitorului, cu OP, în maximum 30 de
zile de la data înregistrării.
Data limită de transmitere a ofertelor: 28.04.2017, ora 10.00.
Modalitatea de transmitere a ofertelor: oferta se va transmite cu scrisoare de înaintare,
prin email la achizitii@minaur.ro, cu subiectul ”Lucrari reparare a terenurilor de sport” .
Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus sau după data și ora limită
stabilită, nu vor fi luate în considerare.
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
Ofertele vor fi depuse cu Scrisoare de inaintare
Situatia personala a operatorului economic:
- Documente care atesta SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUI / OFERTANTULUI
- Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art.167 din
Legea nr. 98/2016
- Declaratie privind evitarea conflictului de interese in conformitate cu prevederile art. 5960 din Legea nr. 98/2016.
- Documente
PROFESIONALE

privind

demonstrarea

CAPACITATII

DE

EXERCITARE

A

ACTIVITATII

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta
competenta, din care sa rezulte existenta in domeniul de activitate al operatorului
economic a codului C.A.E.N. corespunzator obiectului achizitiei.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita
de depunere a ofertelor.
In cazul in care operatorul economic este reprezentat de catre o persoana imputernicita,
alta decat cea mentionata in certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului,
se va prezenta imputernicirea respectivei persoane.
Capacitatea tehnica:
1.Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a prestat lucrari similare la nivel de
minimum un contract. Prin lucrari similare se inteleg lucrari de amenajare - reamenajare/
renovare.
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La acest formular se vor atasa documente suport (copii ale contractelor/ recomandari
datate, semnate si parafate de emitent/ documente constatatoare sau echivalent) care sa
ateste indeplinirea cerintei minime si care vor contine obligatoriu date referitoare la
executant, beneficiarul contractului si tipul serviciilor prestate.
2.Responsabilitatea privind autorizarea personalului desemnat pentru executarea lucrarilor
revine in sarcina ofertantului. Se va depune in acest sens o declaratie pe proprie raspundere
din care sa reiasa ca personalul care va realiza lucrarile are autorizatiile necesare executarii
acestora.
3.Ofertantii au obligatia de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa
rezulte ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului,
social si al relatiilor de munca. in conformitate cu prevederile alin. (1) art. 51 din Legea nr.
98/2016, institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului,
Apelor si Padurilor, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului , Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Inspectia Muncii. Alte informatii considerate
semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de
atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. h cazul in
care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire acestia vor
rdspunde in mod solidar pentru executarea contractului. In acest caz se va prezenta acord
de asociere.
In cazul in care ofertantul are subcontractanti, ofertantul are obligapa de a cuprinde in
oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din
contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica
partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.
Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de
achizipe publica nu este diminuata in cazul in care o parte/partile din contract sunt
indeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor
declarati se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea
lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
In cazul in care ofertantul are subcontractanti sau in cazul in care mai multi operatori
economici participa in comun la procedura de atribuire documentele privind situatia
personala a operatorului economic si capacitatea tehnica a acestuia se depun pentru toi cei
implicati in procedura.
Documente care constitute propunerea tehnica:
Propunerea tehnica va cuprinde asumarea si descrierea specificatiilor tehnice ofertate de
operatorul economic.
Ofertantul va prezenta Propunerea tehnica in functie de solicitarile Autoritatii contractante,
de constatarile acestuia urmare vizionarii amplasamentului unde urmeaza a fi executate
lucrarile solicitate.
Propunerea tehnica va contine:
a) un comentariu, articol cu articol, al tuturor specificatiilor continute in Caietul de sarcini,
prin care ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
respective;
b) obligatoriu, informatii privind descrierea modului in care sunt indeplinite specificatiile
tehnice ale serviciilor ofertate.
Pagina 3 din 5

Nota: Toate cerintele privind specificatiile tehnice sunt considerate minimale si obligatorii.
Documente care constituie propunerea financiara:
Propunerea financiara se va completa conform modelului atasat. (Propunere finaciara) si va
fi insotita de Devizul estimativ de lucrari, urmare a vizionarii amplasamentului unde
urmeaza a fi executate lucrarile solicitate.
Ofertele vor fi exprimate in lei. Se va preciza pretul in lei, atat cu TVA, cat si fara TVA.
Factura si plata contractului vor fi efectuate in lei.
Orice eroare aritmetica se trateaza conform legislatiei in vigoare in cadrul procesului de
evaluare a ofertelor.
Propunerea financiara, in original, va fi semnata de persoane imputernicite ale ofertantului
si va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continututui pe toata
perioada de valabilitate a ofertei.
Oferta castigatoare va fi declarata oferta care va prezenta pretut cet mai scazut pe total
lucrare.
Oferta care depaseste valoarea maxima estimata va fi respinsa.
Nota: Neprezentarea Propunerii tehnice si/sau Propunerii financiare de catre ofertanti
conduce la respingerea ofertei.
Executantul/operatorul economic castigator:
Ofertantul declarat castigator va depune documentatia tehnica privind modul de executare
a lucrarilor si graficul de executie.
Executantul este responsabil de prestarea la timp a obligatiilor asumate prin oferta si de
calitatea tuturor sarcinilor stabilite in documentatia de atribuire, respectand si aplicand
cele mai bune practici in domeniu.
Executantul va informa de urgenta Autoritatea contractanta despre orice eveniment sau
circumstante ce pot impiedica executia la timp si cu eficienta a obiectului achizitiei.
Executantul va asigura personal calificat potrivit dispozitiilor legale in vigoare pentru a duce
la bun sfarsit sarcinile cerute in documentatia de atribuire.
Executantul este responsabil pentru activitatea personalului si pentru obtinerea rezultatelor
de calitate cerute. Acesta va desemna un responsabil care va fi persoana de contact in
relatia cu Autoritatea contractanta.
Plati:
Plata facturii va fi efectuata fara a depasi termenul de 30 de zile calendaristice de la data
inregistrarii acesteia la sediul Autoritatii contractante, confirmata prin aprobarea/
semnarea procesului verbal de receptie a lucrarilor executate, integral prin Ordin de plata,
in contul deschis la Trezorerie indicat de executantul de lucrari.
Daca factura sau documentele care insotesc factura nu sunt intocmite corespunzator si sunt
necesare clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea Executantului,
termenul de 30 de zile pentru plata facturii va curge de la momentul indeplinirii conditiilor
de forma si de fond ale facturii.
NOTĂ:
Ofertele care vor fi transmise după data limită de depunere, nu vor fi luate în
considerare.
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Cantitatile privind materialale si lucrarile care vor fi executate sunt estimative - va
rugam sa ofertati lucrarile si materialele conform specificatiilor solicitate, in urma
vizitarii amplasamentului. In acest caz se va intocmi un proces verbal de vizitare
amplasament intre operator si persoana de contact (Radu Tolas - 0745-590.486).
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0775.514.291 sau
pe adresa de e-mail: achizitii@minaur.ro, persoană de contact Hecico Mihaela.
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