
INVITATIE DE PARTICIPARE
Municipiul Sighisoara doreste sa achizitioneze "Servicii de proiectare ^i asistenta tehnica pe toata

perioada de execu^e a lucrarilor, cat $i in perioada de garantie acordata acesteia aferente investitiei:

"CULOARUL DOAMNELOR BATRANE"-SIGW$OARA.',

Cod CPV 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

Cod CPV secundar 79933000-3 Servicii de asistenta de proiectare (Rev.2)

1. Obiectul contractului si valoarea estimata a acestuia:

Obiectul contractului:

Obiectul prezentului Contract Tl reprezinta achizitia publica de Servicii,, Servicii de proiectare si asistenta
aferente investitiei investitiei :"CUL0ARUL DOAMNELOR BATRANE" - SIGHISOARA

ContractuI cuprinde urmatoarele etape:

Etapa 1:

1)Documentatii pentru obtinerea avizelor ^i acordurilor i proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor

de construire (DTAC, DTOE), Tn conformitate cu prevederile anexei nr. 9 a Hotararii nr. 907/2016 privind

etapele  de  elaborare  i  continutul-cadru  al   documentat'iilor  tehnico-economice  aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, inclusiv obtinerea Autorizatiei de
Construire;

2)Proiectul Tehnic de Execu^e (PT) cu caiete de sarcini, detalii de execu^e, programe de urmarire ^i control
a calitatii lucrarilor, devizul general ^i devizul martor, liste de cantitati de lucrari, inclusiv plan de sanatate
^i securitate Tn munca; Tn conformitate cu prevederile anexei nr. 10 a Hotararii nr. 907/2016 privind

etapele de elaborare i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

3)Verificarea proiectului cu verificatori de proiecte atestati, precum i solutionarea neconformitatilor i
neconcordantelor semnalate. Ofertantul va asigura, fara costuri suplimentare, verificarea tehnica a

proiectului Tn conformitate cu prevederile legislatiei Tn vigoare pe toate domenii/subdomenii i
specialit^ impuse de cerintele specifice i generale ale proiectului.

Proiectul (etapa 1) se considers finalizat $i se poate receptiona numai dupa obtinerea tuturor avizeior si a

autorizatiei de construire.

Etapa 2:

1)Asistenta Tehnica pe parcursul derularii procedurilor de achizitie publica :

i. Elaborare de raspunsuri la clarificarile operatorilor economici pe parcursul derularii procedurii de

achizitie de lucrari, Tn termen de 1 zile lucratoare de la transmiterea acestora de catre achizitor la

prestator.

ii. Participa Tn calitate de expert cooptat Tn cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru lucrarile de

execu^e

2)Asistenta Tehnica din partea proiectantului a lucrarilor de execu^e precum i pe toata perioada de garantie

acordata acesteia pana la recept'ia finala a obiectivului.
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3)Elaborarea proiectul /programului de urmarirea comportarii Tn timp al constructiei,

4)Elaborarea documentatiei as-built anterior receptiei la terminarea lucrarilor, in cazul in care pe parcursul

executiei apar modificari fata de proiectul autorizat.

Valoarea estimata este de 20.225,00 lei ,fara TVA

2.Procedura aplicata: achizitie directa.

3.Sursa de finantarea contractului de executie de lucrari care urmeaze a fi atribuit: bugetul local.

4.Durata contractului: 2 luni

5.Conditii de participare:

a)Certificat/certificate constatatoare ONRC - din care sa rezulte ca ca obiectul contractului are

corespondent Tn codul CAEN din certificate- doar ofertantul declarant ca^tigator va depune/transmite

certificatul ONRC sau copia "conform cu originalul" pana la semnarea contractului.

b)sa fi prestat servicii similare, (prespectiv servicii de proiectare, la oricare dintre fazele acesteia) Tn valoare

cumulata de minim 20.000 lei, in ultimii 3 ani, aferente lucrarilor de restaurare si/sau consolidare si/sau

reabilitare si/sau refunctionalizare monumente istorice clasate in grupa A- monumentele istorice de

valoare nationala si universala, cuprinse in L.M.1/2016

c)sa asigure speciali^ti cu studii de specialitate in domeniul restaurarii monumentelor istorice, atestati de
Ministerul Culturii conform Ordinului MCPN 2945/2010, Registrul speciali$tilor pentru monumente
istorice,specializare D, pentru urmatoarele domenii:

restaurare arhitectura( domeniul 1)
consolidare/restaurare structuri istorice -(domeniul 4)

Se va prezenta Lista persoanelor responsabile pentru Tndeplinirea contractului Tmpreuna cu documentele

care sa ateste calificarea personalului de specialitate propus (CV, diplome, autoriza^ii atestate) ^i
declara^le de disponibilitatec.

d)Propunerea financiara trebuie sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte

conditii financiare legate de obiectul contractului de achizitie publica. Ofertele care depasesc valoarea
estimata, vor fi respinse ca inacceptabile.Va fi completat formularul de oferta ^i anexa la formularul de

oferta.

e)Propunerea tehnica va fi prezentata conform caietului de sarcini si DALI, care pot fi solicitate, in mod

gratuit, in scris la adresa achizitii@sighisoara.org.ro

Propunerea tehnica va fi Tntocmita astfel meat aceasta sa permita identificarea cu u^urin^a a

corespondentei cu cerin^ele caietului de sarcini.

6.Data limita pentru solicitarea de clarificari este de 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertei

7.Perioada de valabilitate a ofertelor 30 zile

8.Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.

9.Prelul ofertei este ferm. NU se accepta actualizarea pretului contractului.

10.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de executie de lucrari este r a port calitate-pret.

I.Componenta financiara: Pretul ofertei -70 puncte

II.Componenta tehnica: Se va puncta experienta celor doi specialist^ atestati de Ministerul Culturii

conform Ordinului MCPN 2945/2010, Registrul speciali$tilor pentru monumente istorice pentru
domeniul 1 $i domeniul 4.

i. Experienta profesionala a sefului de proiect specialitate- restaurare arhitectura -15 puncte

ii. Experienta profesionala a sefului de proiect specialitate- consolidare/restaurare structuri

istorice -15 puncte



Intocmit:

Alina Maria Rad

Total= 100 puncte

Nota 1: Experienta trebuie sa priveasca servicii de proiectare- restaurari monumente istorice,

Nota 2: Se vor prezenta contracte sau alte documente astfel incat sa se faca dovada ca persoana nominalizata

a Tndeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le Tndeplineasca in viitorul contract .Ofertele

care nu vor nominaliza o astfel de persoana pentru aceasta pozitie vor fi declarate ca neconforme iar ofertele

care nu demonstreaza indeplinirea cerintelor, vor primi zero puncte.

11.NU se accepta oferte alternative

12.Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractuluijfara T VA) constituita in conditiille
legislatiei in vigoare..

13.Oferta com pi eta va fi transmisa la adresa de email achizitii@sighisoara.org.roja" subiect-ul"
mesajului se va trece :"CULOARUL DOAMNELOR BATRANE" pentru a se identificate toate ofertele.

Oferta completa va con^ine:
i.   Propunerea tehnica,

ii.   Propunerea financiara,
iii.   Formularele completate,
iv.   Declaratie privindperioada de elaborare a documentatiei tehnice
v.    Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractantii

cunoscufi la momentul depunerii Ofertei [daca este cazul];
vi.   Acordul de asociere, semnat de tofi membrii Asocierii [doartn cazul unei Asocieri];

vil.   Angajament al Terfului Susfinator (angajament neconditlonat) cu privire la

susfinerea tehnica $i profesionala a Ofertantului Tn ceea ce privete Tndeplinirea
criteriilor referitoare la capacitatea tehnica ^i/sau profesionala i anexele acestuia
constand Tn documente^ transmise operatorului economic Ofertant de catre
terful/terfii susfinator/susfinatori din care rezulta modul efectivtn care acetia din
urma asigura Tndeplinirea angajamentului de susfinere [daca este cazul];

vlii.   Documentele privind studiile/calificarile/atestarile profesionale ale
personalului/expertilor-cheie propusi pentru verificarea indeplinirii cerintelor
minime de din Caietul de Sarcini, precum si pentru punctarea acestora, conform
Factorilor de Evaluare

14.Data limita pentru depunerea ofertei 13 .OS.2.0/3

Caietul de sarcini si D.A.L.I. vor fi puse la dispozitie, gratuit, in urma unei solicitari transmise la adresa de e-

mail: achizitii@sighisoara.org.ro

16. Comunicarea cu operatorii economici se va derula prin site-ul www.sighisoara.org.ro ^i a adresei de e-mail

achizitii@sighisoara.org.ro

Solicitarile de clarificari se vor transmite la adresa de e-mail mai sus menfionata.

Ata$at anun^ului de publicitate vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente

precum: raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire, alte documente.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contactala la adresa de email achizitii@sighisoara.org.ro


