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ANUNT ACHIZITIE DIRECTA
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE LUCRARI LA OBIECTIVUL
“AMENAJARE TROTUARE SI PARCARI IN ORASUL ROZNOV JUDETUL NEAMT”

1. Autoritatea contractanta: ORASUL ROZNOV cu sediul in Roznov, Str.
Tineretului nr. 663, jud. Neamt, Telefon: 0233665471, Fax: 0233/665241,
CUI 2612901, e-mail: primariaroznov@gmail.com, reprezentat prin Ionel
Ciubotaru, in calitate de Primar
2. Informatii achizitie: in temeiul prevederilor art. 7 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice, modaltatea de atribuire a contractului de lucrari este
Cumparare directa. Operatorii economici interesati, pot solicita transiterea
documentatiei necesare formularii ofertei de la sediul institutiei, pana pe data
de 17.11.2017 ora 14.00, specificand formatul acesteia(gratuit in format
electronic sau costul multiplicarii pe suport hartie).
 Valoarea estimate a lucrarii: 272.328 lei fara TVA;
 Sursa de finantare: bugetul local;
 Perioada de executie: 90 zile;
 Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de
depunere a ofertelor.
 Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de
lucrari.
 Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret PT=P1+P2+P3
Unde:
PT – punctaj total (maxim 100 puncte);

 P1 – punctaj obținut din evaluarea perioadei de executie utilizând ca
factor „Durata executie”
 P2 – punctaj obținut din evaluarea perioadei de garantie ofertate
utilizând ca factor „Garanție”
 P3 – Punctaj obținut în urma evaluari ofertei financiare utilizând ca
factor „Preţul Ofertat”
Modul de acordare a punctajului
Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru
fiecare dintre factorii prezentaţi.
Factor de evaluare

Puncte

1. Durata executiei cea mai mica(P1)

25

2. Garanția cea mai extinsa (P2)

25

3. Prețul cel mai mic Ofertat (P3)

50

 Data limita de depunere a ofertelor: 23.11.2017 ora 15.00.Ofertele
se vor depune la sediul autoritatii contractante.
 Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 24.11.2017 ora 11.00.
Ofertele depuse dupa ora 11:00 nu vor fi luate in considerare.
 Modul de intocmire a ofertei:
Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si cea
financiara se intocmesc in doua exemplare si se introduc fiecare in
plicuri separate marcate corespunzator COPIE si ORIGINAL. Cele 3
plicuri se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent .Plicul
exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa autoritatii
contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a
depus oferta, denumirea si adresa ofertantului pentru a permite

returnarea ofertei intarziate nedeschisa, precum si cu inscriptia: A NU
SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 24.11.2017 ORA
11:00;Plicului exterior i se va atasa, intr-o folie de plastic transparenta,
scrisoarea de inaintare, in doua exemplare originale.
 Documente solicitate:
 Documente de calificare:a) Se solicita completarea formularelor anexate;
b) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
de pe lângă tribunalele teritoriale, din care sa rezulte :
- că informatiile cuprinse sunt reale/actuale la data limita de
depunere a ofertelor;
- Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul
CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Forma de prezentare: original/copie lizibila stampilata, semnata
de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand
mentiunea "conform cu originalul "sau copie legalizata.
Se va prezenta de catre operatorul economic clasat pe primul
loc, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, la
solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator, in
original sau copie legalizata.
c) Declaraţie privind lista principalelor lucrari executate în
ultimul an.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat (dus
la bun sfarsit) in ultimul an (calculat pana la data limita de
depunere a ofertelor) lucrari de pavare in valoare de cel putin
272.000 lei fara TVA, la nivelul unui contract .
Se va prezenta pentru indeplinirea cerintei de mai sus, o copie a
contractului, insotit de procesul verbal de receptie a lucrarilor.
d) Ofertantul va prezenta documente din care sa rezulte ca la
semnarea contractului va dispune de resurse reale, negrevate
de datorii sau va avea acces la lichiditati, linii de credit sau la
alte instrumente financiare in valoare de minimum: 80.000lei
pentru o perioada de 1 luna . Se vor prezenta: extrase de cont,
Scrisori Bancare de Recomandare emise de catre societati
bancare sau alte documente doveditoare in original, copie
legalizata sau copie conform cu originalul.
 - propunerea tehnica:
a) o descriere a lucrarilor ce fac obiectul prezentei achizitii, în
conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

b) durata de timp necesara pentru executia lucrarilor ce va face
obiectul contractului, care nu poate fi mai mare de 30 de zile de
la predarea amplasamentului,
c) perioada de garantie acordata lucrarii, care nu poate fi mai
mica de un an de zile;
 .- propunerea financiara - se va prezenta in conformitate cu
Formularul de Oferta care reprezinta elementul principal al
propunerii financiare.Pretul din formularul de oferta va reprezenta
pretul total fara TVA al lucrarilor solicitate si va fi exprimat in lei .
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să
furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ, tarif, transport, precum
şi alte condiţii financiare legate de obiectul contractului.
Anexa la formularul de oferta care sa cuprinda devizul ofertei
financiare si listele de cantitati intocmite in conformitate cu
antemasuratorile din formularele F1, F2, F3, C8, C7, C8, C9.
Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului SEAP. Cerinta
obligatorie: oferta operatorului castigator se va depune in SEAP in 3 zile de la
comunicarea rezultatului analizarii ofertelor depuse ,iar in descriere se va
mentiona “conform caiet de sarcini si documentatie tehnica”. Oferta se va
mentine 30 de zile si se va notifica autoritatea contractanta cu privire la
postarea ofertei in SEAP.
NU se accepta oferte alternative la oferta de baza
o NU se acceptă asocieri, subcontractari sau angajamente ferme de sustinere din
partea unui tert.
o NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
o NU se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor.
Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, in caz de necesitate, de a solicita
clarificari la documentatie.
PERSOANA DE CONTACT : Georgeta Bonzeac, tel. 0752107572.

