ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
UAT ORASUL CAVNIC
Cavnic, str. 22 Decembrie, nr. 7, cod 435300, tel. 0262-295046, fax. 0262-295193

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: U.A.T. CAVNIC
Adresă: strada 22 Decembrie , nr. 7, cod poştal 435300
Localitate: Cavnic, judeţul Maramureş
Cod poştal: 435300
Ţara: România
Punct(e) de contact: UAT Cavnic, Primaria Telefon: +40 0262295046
oraşului Cavnic, str. 22 Decembrie, nr. 7
În atenţia: domnului Ciubotaru Cristian Claudiu
E-mail: cavnic@ymail.com
Fax:+40 262295193
ciubotaru.cristian@ymail.com
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.cavnic.ro
Alte informaţii pot fi obţinute la:
 Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele:
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor
Zile : 3 înainte de data limită de depunere a ofertelor
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
 Autoritate publică locală
 Servicii generale ale administraţiei publice
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă
Servicii de „SUPRAVEGHERE A LUCRĂRILOR – DIRIGENŢIE DE ŞANTIER” COD CPV: 71520000-9,
71356200-0, în cadrul proiectului ,,CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE
TURISTICĂ CAVNIC’’, cod SMIS 53912’’

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a
serviciilor
a)Lucrări
□ b) Produse □
c) Servicii

Executare
□
Cumpărare
□
Categoria serviciilor: 11
Proiectare şi executare
Leasing
□
Servicii de consultanţă în management şi servicii
Executarea, prin orice
Închiriere
□
conexe.
mijloace, a unei lucrări,
Închiriere cu opţiune de
conform cerinţelor
cumpărare
specificate de autoritatea
O combinaţie între acestea
contractantă □
□
Locul
principal
de Locul principal de livrare
Locul principal de prestare
executare
........................
La locaţia stabilită conform Caietului de
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........................
Cod NUTS □□□□□□
sarcini
Cod NUTS □□□□□□
Cod NUTS RO114
II.1.3) Procedura implică: Un contract de achiziţii publice

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Servicii de supraveghere a lucrărilor - Servicii de dirigenţie de şantier, în cadrul proiectului ,,CENTRU
NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ CAVNIC’’, cod SMIS 53912’’

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile): 71520000-9 Servicii de supraveghere a
lucrărilor, 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică.
II.2) VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre) a contractului : 1.797 Monedă: Lei
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: 7 luni, până la sfârşitul perioadei de implemntare a proiectului, respectiv 30.12.2015. Durata
contractului de servicii se poate modifica în cazul în care se modifică durata de implementare a proiectului
stabilită în contractul de finanţare nr. 5116 din 30.04.2015, SMIS 53912. În cazul în care va exista o extindere
a duratei de implementare, durata contractului va fi extinsă corespunzător, fără majorarea valorii acestuia.
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1.1.a) Garanţie de participare
da □ nu ■
III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie da □ nu ■
Nu se solicită garanţie de bună execuţie.
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Proiect/program finanţat din fonduri comunitare
DA■
NU□ Buget local DA ■
NU □
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul
Asocierea legalizată
III.1.4. Legislaţia aplicabilă
a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii;
c)ORDIN nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie
d) alte acte normative –vezi site-ul www.anrmap.ro
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în
registrul comerţului sau al profesiei
Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertanţii au dreptul de a prezenta iniţial doar o
declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal, prin care se confirmă că îndeplineşte
cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o
anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor
cerinţe, inclusiv, dacă au fost solicitate diverse valori, cantităţi.
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În cazul în care uzează de acest drept ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele
edificatoare care confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare din documentaţia de atribuire în 3 (trei) zile
lucrătoare de la solicitarea primită din partea autorităţii contractante.
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Informaţiile cuprinse în documentele din această secţiune, cu excepţia certificatelor constatatoare şi a
certificatelor fiscale, vor fi valabile la data limită de depunere a ofertelor.
1. Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre
definitivă şi irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale.
Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal
(completare Formular 1)
Notă: Acest formular/document trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, terţul susţinător (după
caz).
2.Condiţie de calificare: Declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
Modalitate de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal
(completare Formularul 2)
Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, terţul sustinător (după caz).
3.Condiţie de calificare:Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din OUG nr.
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere (completare Formularul 2A)
Pentru această declaraţie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea ce priveşte
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat sunt
următoarele: Costeniuc Ioan Florin, Bârsan Vasile, Bindiu Ioan, Bourceanu Valeriu, Cetereaş Cristian, Cozma
Gabriel Cristian, Danciu Ileana, Hojda Grigore, Ilieş Marcel, Onişa Gheorghe Vasile, Stoica Remus Bogdan,
Sitar Marcel, Toma Silviu; Chira Felicia Maria – secretar UAT, Costinar Cristian Paul – sef serviciu ADPPGC,
Ciubotaru Cristian Claudiu – consilier superior, Pavel Rita Maria – consilier juridic, Schlezinger Andrea –
inspector de specialitate, Sitar Lucia Elena – referent, Onişa Natalia Maria – inspector de specialitate, Danciu
Florica – referent.

Notă : Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, terţul sustinător, subcontractant
(după caz).
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate.
Informaţiile cuprinse în documentele din această secţiune vor fi reale/actuale la data limită de depunere a
ofertelor. Documentele din această secţiune vor fi depuse în oricare dintre formele: original/copie
legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul„/electronică.
Persoane juridice
Modalitatea de îndeplinire: Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Teritorial, din care trebuie să rezulte domeniul de activitate principal/secundar şi codurile CAEN aferente şi din
care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului include activităţi ce fac obiectul prezentei atribuiri. Nota: În cazul
unei asocieri, fiecare asociat trebuie să prezinte acest document.
Persoane fizice
Modalitatea de îndeplinire: Prezentarea în original, copie legalizată, sau copie lizibilă însoţită de menţiunea „conform cu
originalul” semnată de către reprezentantul legal a unui document cum ar fi: Autorizaţie de funcţionare, Certificat de
înregistrare / altele echivalente.
Persoane fizice sau juridice străine:
Prezentarea în original, copie legalizată, sau copie lizibilă însoţită de menţiunea ,,conform cu originalul’’ semnată de către
reprezentantul legal, a unor documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare sau apartenenţa din punct de
vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. Documentelor
prezentate li se vor alătura traducerile autorizate ale acestora în limba română. În cazul unei asocieri, fiecare asociat
trebuie să prezinte aceste documente
III.2.2. Capacitatea tehnică şi/sau profesională:
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Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru
evaluarea respectării cerinţelor menţionate
Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă
sau o candidatură comună, atunci capacitatea tehnică
şi/sau profesională se demonstrează prin luarea în
considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să
fie însoţite de traducerea autorizată în limba română. Dacă
există incertitudini referitoare la capacitatea tehnică a unui
operator economic, autoritatea contractantă poate solicita
informaţii direct de la autorităţile competente.
Cerinţele minime profesionale solicitate de Autoritatea
Contractantă şi pe care trebuie să le îndeplinească
dirigintele de şantier sunt stabilite conform Ordinului ISC nr.
1496/2011, art. 44, în funcţie de specificul şi categoria de
importanţă a construcţiei stabilite de Proiectantul
Construcţiei.
Cerinţe profesionale:
Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească
experţii în funcţie de domeniile de activitate pentru care
aceştia sunt autorizaţi, corelat cu categoriile de importanţă
stabilite stabilite pentru fiecare construcţie în parte, în mod
obligatoriu cerinţe de studii şi vechime (experienţă
profesională) corespunzătoare pentru domeniile de
autorizare, prevăzute în legislaţie, având autorizarea
valabilă pe întreaga perioadă a contractului.

Modalitatea de îndeplinire
Mod de îndeplinire
În vederea executării în bune condiţii a contractului,
ofertantul trebuie să dispună de personal de execuţie pe
specialităţi astfel dimensionat încât să asigure realizarea
tuturor activităţilor până la finalizarea contractului de
finanţare.
Dirigintele/diriginţi de şantier trebuie să facă dovada că
sunt autorizaţi conform Procedurii de autorizare a
diriginţilor de şantier, stabilită prin Ordinul nr. 1496 din
13.05.2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
diriginţilor de şantier, în următoarele domenii: domeniul de
autorizare 2.1 – Construcţii civile, industriale, agricole –
categoria de importanţă D; domeniul de autorizare 8 Instalaţii aferente construcţiilor; domeniul de autorizare 9.1
– Reţele electrice. Autorizarea trebuie să fie valabilă pe
întreaga durată a contractului.

IV. CRITERII DE ATRIBUIRE / CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR
Cel mai mic preţ
V. INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de
participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
□
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
■
□ □ □ □
IV.3.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta în zile: 30 de zile
de la termenul limită de primire a ofertelor
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va prezenta propunerea financiară astfel încât să cuprindă toate elementele de formare a preţului
final, furnizând toate informaţiile cu privire la preţ, tarif, transport, precum şi alte condiţii financiare legate de
obiectul contractului. Tarifele ofertei vor fi exprimate ferm, neputând fi modificate sau ajustate pe toată
perioada de derulare a contractului
Propunerea financiară va fi exprimată în Lei fără TVA şi va cuprinde:
- Formularul de ofertă Formularul 10;
- Centralizatorul financiar al activităţilor- Anexă la formularul de ofertă-Formularul C.1.
Notă: În cazul în care preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor alocate pentru
îndeplinirea contractului oferta va fi considerată inacceptabilă.
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IV.4.2. Modul de prezentare a ofertei
Oferta va fi semnată de reprezentantul legal. În cazul în care oferta va fi semnată de o altă persoană, se va
prezenta Împuternicire de semnatură, pentru semnatarul ofertei.
Ofertantul va prezenta un exemplar ”ORIGINAL” al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, introduse în
plicuri interioare ce vor conţine: documente de calificare, ofertă tehnică şi ofertă financiară. Plicurile
interioare vor fi introduse într-un plic exterior marcat cu menţiunea: Ofertă pentru achiziţia de Servicii de
supraveghere a lucrărilor în cadrul proiectului ,,CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI
PROMOVARE TURISTICĂ CAVNIC’’, cod SMIS 53912” cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE
DE DATA 22.06.2015 ora 11.”, denumirea şi adresa autorităţii contractante şi denumirea şi adresa
ofertantului.
Oferta va fi redactată cu cerneală neradiabilă şi va fi semnată de către persoana autorizată. Ofertanţii au
obligaţia de a numerota, semna şi ştampila fiecare pagină a ofertei precum şi de a anexa un OPIS al
documentelor prezentate.
Oferta va fi depusă împreună cu:
1. Scrisoare de înaintare (se va completa Formular 3),
2. Împuternicire scrisă din partea ofertantului pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de
deschidere a ofertelor (dacă este cazul), (Formular 4) care vor fi anexate exterior plicului ce conţine oferta.
SECŢIUNEA V: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale: Se va solicita reofertarea în plic
închis, în vederea departajării ofertelor.
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