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ANUNT DE PA|RT|CIPARE

Municipiul Sighigoara doregte si achizilioneze lucrdri aferente obiectivului de investifii ,,Gateria Bitr6nelor
Doamne"

Cod CPV:45272314-0 Lucrdri de construcfii de monumente istorice sau memoriale
Cod CPV :45454100-5 Lucrdri de restaurare
1. Obiectulcontractului si valoarea estimat5 a acestuia:

Obiectul contractului :

Obiectul prezentului Contract il reprezint d achizilia publicil de:

1. Execu(ie lucrdri aferente cu obiectivului de investilii Goleria Bdtrdnelor Doomne", tn conformitate cu
caietul de sarcini.

Contractul cuprinde urmitoarele etape:

Valoarea totald estimata este de 248.949,57 lei ,fard TVA, din care c+M 244.953,67 f5ri TVA.

2. Procedura aplicata: achizitie directS.

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

4. Conditii de participare:

a) Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al
ofertantului. Obiectul contractuluitrebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC.

-lnformatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.
ln cazul unei asocierifiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe
care o realizeaza.

b). Experienta similari
Experienta similari in "Realizdri de lucrdri similare"
Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ci :

- a realizat in ultimii 5 ani, in mod corespunzator lucrari similare, cu cele ce fac obiectul contractului, sau
superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului, cu o valoare totala flrd WA mai mare sau cel putin
egalS cu : 240.000 lei fard tva.



c)

i. Prin lucrarisimilare autoritatea contractanta intelege lucrari de consolidare/restilurare la qbiective
monumente istorice, astfel cum sunt ele definite in Legea nr.4Z2/2O01 Republicata privind
proteja rea monu mentelor istorice
similare si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului.

ii' Prin sintgma de lucrari ,, realizate in mod corespunzator" se intelege lucrari realizate de Ofertant si
receptionate de beneficiarul lucrarilor, in limitele acordului/contractului dintre O6ertant si
beneficiarul lucrarilor si pentru care au fost emise certificate de buna executie. lntra in catergoria
certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terrninarea lucrarilor
sau procesele-verbale de receptiefinala sau procese-verbale de receptie pentru prarti/'obiecte din/de
lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constaitatoare
sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea expt,,rientei
similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:- obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se

verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneficiarii, indifenent rJacd acegtia
sunt autoriteti contractante sau clienli priva[i,

- perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a
executat contractul

- locul executiei lucrdrilor gi sa precizeze dacd au fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale din domeniu gi daci au fost duse la bun sfdrgit;

- valoarea lucrarilor in leifara tva

Specialigti

- se solicitd urmdtorul personal atestat de Ministerul culturii:
i. Un specialist pentru executarea de lucrdri in domeniul consolidare/restaura re structuri istorice,

specializarea E, domeniul 4.

ii. Responsabil tehnic pe gantier- autorizat de tSC
- se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialigtii necesari gi obligatoriiin vederea rrerificdrii
nivelului de calitate corespunzator cerinJelor fundamentale aplicabile lucririlor cuprinse in obiectul
contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 gi a altor legi incidente.
- ofertantii au obligatia sa asigure toate specializarile impuse de obiectul contractului. Atoritatea contractanta
nu impune numarul personalului sau specializarile pe care acesta sa le aiba (exceptie cerintele minime de mai
sus), in acest sens ofertantii avand libertate de apreciere, cu conditia ca prin personalul asumat conf.rm
prevederilor din aceasta sectiune sa faca dovada ca a luat in calcul toate specializarile impuse de obierctul
pentru executie si ca va executa contractul in termenulasumat.
De asemenea informatiile prezentate in propunerea tehnica, trebuie corelate cu cele prezentate in propunerea
financiara

Neprezentarea specialigtilor mai sus precizafi va duce la declararea ofertei ca neadmisibili gi la respingerea
acesteia.

d).Oferta financiarS:
Propunerea financiard trebuie sd fie prezentatd in lei, valorile fiind exprimate cu maxim doud zecimale.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate gi orice costuri legate de:
- execu(ia tuturor lucrdrilor previzute in listele de cantitSli din cadrul documentaliei de atribuirer, int'cmirea
instructi unilor de intrelinere gi exploata re,

Se va prezenta Lis;tapgrsoanelor responsabile pentru ?ndeptinirea contractuluiirnpreun{cu documentele
care sd ateste calil!c![ea personalului de specialitate propus (cv. diplonre. autoriratii ateglatr]]g
decla rati i le de d ispo11!.bil1!a!e,



- protejarea mediului, conform normelor legale, precum gi cele legate de refacerea cadrului natural dupi
finalizarea lucrdrilor,
- procurarea, transportul, depozitarea gi punerea
functionarii obiectului

in opera a materialelor gi echipamentelor necesarr3

contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, dacl sunt :sub erfectul
unei legi, toate cheltuielile pe care le implicS indeplinirea obligaliilor contractuale, precum gi marja rje profit.
Propunerea financiard va cuprinde urmitoarele:

i. formularul de ofertd (formularul nr. 4); lipsa formularului de ofertd reprezinti lipsa ofertei, r,espectiv
lipsa actului juridic de angajare in contract;

ii. centralizatorul cu lucririle executate de asociafi, subcontractanli;
iii. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);
iv. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
v. listele cu cantitStile de lucriri, pe categorii de lucriri (formularul F3);
vi. extrasele de resurse - formularele C6, C7, Cg, C9.

Lipsa formularului de oferti reprezintS lipsa ofertei, respectiv lipsa actuluijuridic de angajare in contract;
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conlinutului pe toati perioada de valabilitate.
Propunerea financiard trebuie s5 se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de lucrdri.
Prezentarea in propunerea financiara, a unui pre! superior valorii fondurilor ce pot fi diponibili;:ate conduce la

respingerea ofertei ca fiind inacceptabilS.
Astfelsevorprezenta,incadrulpropuneriifinanciare,Formulare F!,F2,F3,C6, Cl,Cg,Cg,evaluatein
propriile preturi ale ofertantului, cu respectarea informatiilor si a cantitatilor de lucrari din proiectul Tehnic,
pus gratuit la dispozitia ofertantilor, in care se va inscrie valoarea totala a lucrarilor.
La elaborarea ofertelor, ofertantii au deplina libertate sa utilizeze propriile tehnologii de executie cu propriile
consumuri de resurse, dar numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a tehnologiilor de executie
reglementate prin normative tehnice in domeniul lucrarilor supuse procedurii de atribuire.
La solicitarea autoritatii contractante, ofertatul trebuie, in mod obligatoriu, sub sanctiunea respingerii ofertei
ca inacceptabila si neconforma, sa poata sa justifice baza legala si normativele tehnice pe care le-a utilizat in
stabilirea elementelor de pret pentru oricare dintre categoriile de lucrari din lista cu cantitatile cle lucrari,
precum si prezentarea de documente justificative/inscrisuri doveditoare pentru elementele componente ale
oferteifinanciare (material, manopera, utilaje sitransport)prin care sa se justifice propriile cons;umuricu
materialul, mana de lucru, ore de funclionare a utilajelor, trasporturi, daca utilizeaza propriile telhnologii de
executie fata de consumurile pentru material/manopera/utilaje reglementate prin lndicatoarele de norme
pentru articolele de deviz.

e).Oferta tehnic5:

oferta tehnica va cuprinda urmatoarele informatiisi documente:
- Programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz:), care sa
ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitat.ilor pe care
ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor;
- Abordarea, metodologia de executie si planul de lucru conceput pentru executarea lucrarilor (clin punct de
vedere proces tehnologic) tinand cont si de prevederile legale aplicabile executiei lucrarilor. Va irrclucle gi
planul de organizare a executiei lucrarilor, inclusiv organizarea de santier;
ln cadrul acestui capitol, se vor prezenta toate Procedurile tehnice de executie ale categoriilor dr: lucrari
necesare a fi executate pentru realizarea obiectivului.



- Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare. Se va prezenta sistemul
aplicat la lucrare, precum si gradul de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie
care urmeaza sa fie aplicate si planul efectiv de control propus.
- Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei
organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul
intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si
responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Ofertantul (ofertant unic, asociali, subcontractanli) vor prezenta o declarafie pe proprie rdspunderer din care
s5 reiasa ci se vor respecta condifiile de mediu, sociale 9i cu privire la relaliile de muncd pe toati durata de
indeplinire a contractului de lucrdri (model- formularul nr. 5),
La nivelul propunerii tehnice, in secliunea dedicatS personalului contractantului / resurse si organizare,
ofertanlii urmeazS sd includi o descriere a modului de acces la specialigtii atestali, care sunt strict necesari
pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrdnd astfel indeplinirea cerinlelor tehnice gi contractuale
precum 5i a reglementirilor, standardelor gi normelor aplicabile in domeniul din care face parte obir-.ctul
contractului.

oada de garanlie pentru a lucriri este de minimum 3 ani de la receptia lucririlon

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

de valabilitate a ofertelor: 90 zile

ul va fi exprimat in lei, fard TVA.

ul ofertei este ferm. NU se accepta actualizarea pretului contractului.

care va fi utili:lat pentru atnibuirea contractului de executie de lucriri este pre,tul cel mari scizut.

se acceptd (tferte alternative

tumul garanfiei de bund executie: to% din valoarea contractului,(fard TVA) constituite in conditriile l-.gisla[iei in

completd va fi transmisd la adresa

6.t

7.1

8,t

9. I

10.

11.

L2,

de email achizitii@sighisoara.ore.ro, la " subiectul,, mesajului se
se identificate toate ofertele.

Oferta completd va confine:
i. Propunerea tehnicS- se va completa formularul de propunere tehnicd anexat

documentaliei
ii. Propunerea financiari,
iii. Formularelecompletate(atasateprezentuluianunt),
iv. Declaratie privind perioada de elaborare a documentatieitehnice
v. Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanlii

cunosculi la momentul depunerii ofertei [daci este cazul];
vi. Acordul de asociere, semnat de tofi membrii Asocierii [doar in cazul unei Asocieri];
vii. Angajament al Terlului Suslinitor (angajament necondifionat) cu privire la suslinr,.rea

tehnici 9i profesionalS a Ofertantuluiin ceea ce privegte indeplinirea criteriilor referitoare
la capacitatea tehnici 9i/sau profesionali gi anexele acestuia constSnd in documentele
transmise operatorului economic Ofertant de citre ter!ul/terlii susfindtor/sus]iniitori din

.; Galeria BatrSnerlor Doamne'Lpentru a



care rezult5 modul efectiv in care acegtia din urmi asigurd indeplinirea angajamgntului de
suslinere [dac6 este cazul];

viii. Documentele privind studiile/calificarile/atestarile profesionale ale
personalului/expertilor-cheie propusi pentru verificarea indepliniriicerintelor minime din
Caietul de Sarcini.

ix. Modelul de contract insugit.

15. Data limita pentru depunerea ofertei :24.!O.2Ot9

16. Se anexeazd prezentului document: caietul de sarcini, propunerea de contract, formularele solicitate, fonmular
Propunere tehnic5, autorizalia de construire.
Proiectultehnic va fi pus la dispozitie, gratuit, in urma uneisolicitaritransmise la adresa de e-mail:
achizitii@,sighisoara.ore.ro . astfel acesta va fi transmis prin We Transfer la adresa de email indicati in solicitare.

17' Comunicarea cu operatorii economici se va derula prin site-ul www.sighisoara.org.ro pi a adresei de e-mail
achizitii @sighisoa ra.org. ro

18. Solicitdrile de clarificiri se vor transmite la adresa de e-mail mai sus menlionatd.
Atagat anunlului de publicitate vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum:
rdspunsurile la eventualele solicitdri de clarificdri la documentatia de atribuire, alte documente.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contactala la adresa de email ochizitii@sighisoaro.org.ro

Se anexeazd prezentului document: caietul de sarcini, propunerea de contract, formularele solicitate, formular
Propu ne re teh nici, a utorizatia de construi re.

^z ,4intocmit: 'Earlrrfl^-
loana- Maria gand.ru-


