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E u rope ne, Mo na ge me nt P roiecte lor
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l\probot Primor,

ITNUNT DE PARTICIPI\

MunicipiulSighigoara doregte si achizilioneze lucrdri cu obiectul ,,demolare/rJesfiintare a uneiconstruclii
edificatd illegal pe un teren ce apafiine domeniului privat al statului Roman"

Cod CPV 45110000-1 Lucrdri de demolare de clddiri gi de terasament

1. Obiectul contractului si valoarea estimatd a acestuia:

Obiectul contractului :

Obiectul prezentului Contract il reprezintd achiziqia publicd, de:
1. Documentalie tehnicd pentru autorizoreo lucrorilor de demolore gi obginerea eventuolelor ovize

solicitate prin Certilicotul de urbanism
2. Lucrdri cu obiectul ,,demolare/desfiinfare o unei construgii edilicotd iilegal pe un teren ce oparline

domeniului privat ol Statului Romdn", tn conformitate cu caietulul de sarcini.

Contractul cuprinde urmltoarele etape:

Valoarea totald estimata este de 10.160 lei ,fard TVA, din care valoarea estimati pentru documentaliei tehnice este
de 2000 lei firi TVA, iar valoarea estimati pentru lucrSrile de demolare /desfiinfare a construcfiei edificat5 illegal
este de 8150 lei, firi TVA

2. Procedura aplicata: achizitie directi.

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeazd a fi atribuit: bugetul local.

4. Condifii de participare:

a) Certificat/certificate constatatoare ONRC - din care sa rezulte ca ca obiectul contractului are corespondent in
codul CAEN din certificate- doar ofertantul declarant c6gtigdtor va depune/transmite certificatul ONRC sau
copia "conform cu originalul" p6nd la semnarea contractului.

b) Experiengi similarS
Pentru elaborare Documentalie tehnici
Ofertantul trebuie sa fi prestat servicii similare in ultimii 3 ani.
Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare obiectului procedurii de
achizitie in baza cel putin unui contract
Pentru lucr6ri de demolare
Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare in ultimii 5 ani.
Prin lista prezentata, ofertantultrebuie sa demonstreze ca a executat lucrarisirnilare obiectului proceduriide
achizitie in baza cel putin unui contract .

c) Se va prezenta Lista persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractuluiimpreund cu documentele care
sd ateste calificarea personalului de specialitate propus (CV, diplome, autorizatrii atestate)gideclaratriile de
d ispon ibilitatec.



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 ofertd gi anexa la formularul de ofertd.

e) Propunerea tehnica va fi prezentata conform caietului de sarcini.
Propunerea tehnici va fi intocmitd astfelincdt aceasta sd permitd identificarea cu ugurinld a corespondenfei cu
cerin[ele caietului de sarcini.(Anexa la referatul de necesitate ff,2582LlKal2lL6,Og,Z1lgl

5. 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, fard TVA.

9. Prelul ofertei este ferm. NU se accepta actualizarea pref ului contractului.

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de executie de lucrdri este pretul cel maiscdzut.

11. NU se acceptd oferte alternative

12. Cuantumul garanfiei de bund executie: LO% din valoarea contractului,(fari TVA) constituiti in condi]ille legislafieiin
vigoare..

13. Oferta completi va fi transmisd la adresa de email achizitii(osi{hisoara.ore.rg la " subiectul" mesajului se
va trece :,, ,demolare/desfiintare a unei constructii edificat6 illegal pe un teren ce apartine domeniului privat al
Statului Roman"-pentru a se identificate toate ofertele.

Oferta completi va conline:
i. Propunerea tehnici,
ii. Propunerea financiarS,
iii. Formularele completate (atasate prezentului anunt),
iv. Declaratie privind perioada de executare a contractului.
v. Acorduldesubcontractare/AcorduriledesubcontractarepentruSubcontractanlii

cunosculi la momentul depunerii Ofertei [daci este cazul];
vi. Acordul de asociere, semnat de tofi membriiAsocierii [doarin cazul uneiAsocieri];
vii. Angajament al Terlului Suslinltor (angajament necondilionat,) cu privire la suslinerea

tehnicd gi profesionalS a Ofertantului in ceea ce prive$te indeplinirea criteriilor referitoare
la capacitatea tehnici gi/sau profesionalS gi anexele acestuia constand in documentele
transmise operatorului economic Ofertant de cdtre ter!ul/ter[ii sus]indtor/suslinitori din
care rezulti modul efectivin care acettia din urmd asiguri indeplinirea angajamentului de
sustinere [daci este cazul];

Documentele privind studiile/calificarile/atestarile profesionale ale personalului/expertilor-cheie
propusi pentru verificarea indeplinirii cerintelor minime din Caietul de Sarcini. (Anexa !a referatul de
neces itate nr.2582! lXt I 2 I t6.O9.20191

viii. Modelul de contract insuqit.

14. Data limita pentru depunerea ofertei 29.L0.2019 .

15. Comunicarea cu operatorii economici se va derula prin site-ul www.sighisoara.org.ro gi a adresei de e-mail
achizitii @sighisoa ra.org.ro
Solicitdrile de clarificdri se vor transmite la adresa de e-mail mai sus mentionate.
Atagat anun[ului de publicitate vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum:
rdspunsurile la eventualele solicitdri de clarificdri la documentalia de atribuire, alte documente,



Pentru informatiisuplimentare ne puteticontactala la adresa de email ochizitii@sighisooro.org,ro

Se anexeazd prezentului document: caietul de sarcini (Anexa la referatul de necesitate nr.25.821/Xl/Zll6.Og.2O!g) ,

propu nerea de contract, formula rele sol icitate.

intocmit:
loana- Maria ga


