SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITESTI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti
Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter
Localitate: Pitesti
Cod postal: 110134 Tara: Romania
Persoana de contact: Camelia Ene
Telefon: 0248/210 380
In atenţia: Otilia Miroiu
E-mail:

Fax: 0248/210 280

Adresa/ele de internet (daca este cazul):

I.b. Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
local
□ agenţii naţionale
x autorităţi locale
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ institutie europeană/organizaţie internationala
□ altele (specificati)

x servicii publice locale
□ aparare
□ ordine publică/siguranta naţională
□ mediu
□ economico-financiare
□ sanatate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protectie socială
□ cultura, religie si actv. recreative
□ educaţie
□ altele (specificaţi)________________

Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante
DA □
NU x
Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute:
x la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari
Data: 01.11.2010
Ora limita :14:00
Adresa : Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Pitesti, Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter.
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 03.11.2010
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I.c. CAI DE ATAC
Eventualele contestatii se pot depune:
- fie la Consiliul National de solutionare a Contestatiilor;
- fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta.
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Strada STAVROPOLEOS, nr.6, Sector 3
Localitatea: Bucuresti
E-mail:
Adresa internet:http://www.cnsc.ro
Denumire: Curtea de Apel Pitesti
Adresa: Str. Victoriei, nr.22
Localitatea: Pitesti

Cod postal: 030084 Tara:
Romania
Telefon: 0248/219374
Fax: 0248/223828

E-mail:
Adresa internet:http://www.justitie-ag.ro
I.d. Sursa de finantare :
Se specifica sursele de finantare ale
contractului ce urmeaza a fi atribuit
Bugetul Local

Cod postal: 030084 Tara:
Romania
Telefon: 021/3104641
Fax: 021/3104642

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
comunitare
DA □
NU □
Daca DA, faceti referire la proiect/program

II OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Amenajare Baza de Agrement zona Trivale”
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte
obiectului contractului sau achiziţiei)
(a) Lucrări

Principala locatie a lucrarii

□

(b) Produse

□

(c) Servicii

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumparare in rate

□
□
□
□

Categoria serviciului

Principalul loc de livrare
____________________

Cod CPV
□□□□□□□□/□□□□□□
Cod CPV
□□□□□□□□/□□□□□□

x
2A

Servicii de intocmire Studiu de
Fezabilitate
Principalul loc de prestare
Pitesti, Zona Trivale
Cod CPV
71242000-6
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II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :

Contract de achiziţie publică: x
Încheierea unui acord cadru □
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica: 2 luni de la data atribuirii contractului.
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) – NU ESTE CAZUL
Acordul cadru cu mai mulţi operatori □
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□
maxim al participanţilor al acordului
cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni
□□□

Acordul cadru cu un singur operator

□

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU □
II.1.6) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini)
da □
nu □
Daca da:
Un singur lot □
Unul sau mai multe □
Toate loturile □
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate

DA □

NU x

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total lucrari
Conform caietului de sarcini – Sectiunea II
II.2.2) Optiuni (daca exista)
Daca exista, descrierea acestor optiuni:

da □

nu x

III. Conditii specifice contractului
III.1 Alte conditii particulare referitoare la
contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat

DA □

NU x

DA □

NU x

(daca DA scurta descriere )

III.1.2. Altele
(daca DA, descrieti)

IV. PROCEDURA
IV.1) Procedura selectata
Licitatie deschisa
Licitatie restransa
Licitatie restransa accelerata
Dialog competitiv

□ Negociere cu anunt de participare
□ Negociere fara anunt de participare
□ Cerere de oferta
□

□
□
x
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IV.2) Etapa finala de licitatie electronica

DA x

NU □

Procedura selectată:Cerere de oferta offline cu faza finala de licitaţie electronica. Conditie:
participa doar unităţile înregistrate in SEAP.

Autoritatea contractanta va utiliza licitatia electronica ca o etapa finala a cererii de
oferte;

Inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va evalua ofertele
prezentate de ofertanti, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de
atribuire;

Autoritatea contractanata va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii
care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan tuturor
ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Invitatia de
participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat
de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact
si vor fi disponibile in sectiune “Notificari de sistem”;

Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertei;

Licitatia electronica se va desfasura in 1 runda;

Durata unei runde de licitatie electronica va fi de: 1 zi lucratoare;

Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile
lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor;

La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in
SEAP conform Art. 6 alin 2 din HG 1660/2006 (actualizata la data prezentei) si carora le-au
fost trimise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta;

Operatorii economici inregistrati in SEAP trebuie sa detina certificat digital valid
pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la:
http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF
In caz contrar, conform prevederilor art. 44 alin. 2 din HG 1660/2006 oferta depusa nu va
putea fi luata in considerare.

In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul
fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea
clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii
acestei faze, instrodusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta;

După runda de reofertare, ofertantul câştigător va transmite in 72 de ore un nou
formular de ofertă şi centralizatorul de preţuri completate cu noile valori rezultate în urma
procesului de reofertare electronică.

IV.3.) Legislatia aplicata – O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G nr. 925 /2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr.28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.
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V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE
V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului
Declaratii privind eligibilitatea
Cerinta obligatorie: Formularul nr. 12 A
Solicitat x
Nesolicitat □
Declaratie privind neincadrarea in prevederile
art. 181 din ordonanta
Solicitat x
Nesolicitat □

Cerinta obligatorie:
Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere
privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG
34/2006.
Formularul 12 B
Declaratie privind calitatea de IMM
Cerinta obligatorie:
Solicitat x
Nesolicitat □
Declaratie pe propria raspundere ca ofertantul are
calitatea de IMM sau documente emise de institutii
abilitate prin care sa se faca dovada ca SC este
IMM.
V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Persoane juridice/fizice romane
Cerinta obligatorie:
-Certificatul de Inregistrare
Solicitat x
Nesolicitat □
si
Certificatul Constatator emise de Oficiul National al
Registrului Comertului sau alte documente
edificatoare de atestare sau apartenenta din punct
de vedere profesional.
Persoane juridice /fizice straine
Cerinta obligatorie:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare /
Solicitat x
Nesolicitat □
atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional.
V. 3.) Situatia economico-financiara
Informatii privind situatia economicoSe va prezenta bilantul contabil la data de 31.12.2009
financiara
vizat si inregistrat de organele competente.
Solicitat x
Nesolicitat □
V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala
Informatii privind capacitatea tehnica
Se vor prezenta:
a) Declaratie privind lista principalelor prestari
de servicii in ultimii 3 ani – Formular
Solicitat x
Nesolicitat □
b) Declaratie privind efectivele medii anuale ale
personalului angajat si al cadrelor de
conducere – Formular 12 I
Standarde de asigurare a calitatii
Certificarea sistemului calitatii:
Solicitat x
Nesolicitat □
Solicitat x
Nesolicitat □
Certificarea sistemului mediului:
Solicitat □
Nesolicitat □
Certificare pentru indeplinirea conditiilor de munca si
securitatea muncii
Solicitat □
Nesolicitat □
Informatii privind subcontractantii
Dupa caz.
Solicitat x
Nesolicitat □
Se va completa Formular 12 G.
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Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o
declaratie pe propria raspundere, semnata de
reprezentantul sau legal, prin care confirma ca
indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost
solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care
ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis,
modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei
VI.3) Garantie de participare

Solicitat x

Nesolicitat □

VI.4) Modul de prezentare a propunerii
tehnice
VI.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare
VI.6) Modul de prezentare a ofertei

Limba romana
45 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Valoarea garantiei de participare: 800 lei.
Valabilitate: 45 de zile de la data limita de depunere a
ofertei.
Mod de constituire: scrisoare de garantie bancara
prezentata in original, cel mai tarziu la data deschiderii
ofertelor
sau
numerar la casieria unitatii.
Conform caietului de sarcini.
a) Oferta va fi intocmita si prezentata conform din
caietului de sarcini
b) Se va completa Formularul de oferta.
Adresa autoritatii contractante: Pitesti, Str. Calea
Bucuresti, Bl. U3, parter, secretariatul unitatii.
Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si
al documentelor ce o insotesc in original( propunerea
tehnica, propunerea financiara si documentele de
calificare se vor introduce in plicuri distincte, marcate
corespunzator si se vor introduce in plicul exterior in
original) si un exemplar al ofertei in copie. In cazul
unor discrepante intre original si copii va prevala
originalul.
Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu
cerneala neradiabila si vor fi semnate, pagina cu
pagina, de reprezentantul autorizat corespunzator sa
angajeze ofertantul in contract. Se va atasa la oferta
opisul documentelor.
Plicurile interioare si plicul exterior trebuie sa fie
marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a
permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazul
in care oferta respectiva este declarata intarziata sau
nu este insotita de garantia de participare, asa cum s-a
cerut in fisa de date a achizitiei.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa
autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE
DESCHIDE INAINTE DE DATA 08.11.2010 ORA
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10:00”.
Pe plicul exterior se va atasa scrisoarea de garantie
bancara in original sau chitanta de plata a garantiei de
participare.
VI.7) Data limita de depunere a ofertelor
Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Pitesti, str. Calea Bucuresti, bl. U3,
parter, data 08.11.2010, ora 09:00 la secretariatul
unitatii.
VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii Daca ofertantul isi retrage oferta in perioada de
ofertei
valabilitate a acesteia pierde garantia de participare.
Ofertele sunt respinse in sedinta de deschidere in
urmatoarele situatii:
a) Au fost depuse dupa data si ora limita de
depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite
in anuntul de participare;
b) Nu sunt insotite de garantia de participare.
VI.9) Deschiderea ofertelor
Data 08.11.2010 ora 10:00, la sediul din Str. Calea
Bucuresti, bl. U3, parter, Pitesti.
Reprezentantii operatorilor economici care doresc sa
participe la sedinta de deschidere a ofertelor trebuie sa
prezinte imputernicire.
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Pretul cel mai scazut
x
VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica
□
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1 AJUSTAREA PRETULUI
Pretul contractului de achizitie publica este ferm in lei.
CONTRACTULUI
DA □
NU x
VIII.2. GARANTIA DE BUNA
Cuantumul garantiei de buna executie este de 2% din
EXECUTIE A CONTRACTULUI
valoarea contractului de servicii, fara T.V.A. si se
constituie prin retineri succesive din valoarea facturilor
DA x
NU □
partiale prezentate la decontare intr-un cont deschis la
o banca agreata de ambele parti si pus la dispozitia
autoritatii contractante.
Autoritatea contractanta are dreptul de a emite
pretentii asupra garantiei de buna executie in limita
prejudiciului
creat
daca
contractantul
nu-si
indeplineste obligatiile asumate prin contract.

Intocmit,
Otilia Miroiu

