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INSTRUCŢIUNI CĂT'RE oFERTANTI

SECŢIUNEA I
r.1)

DIiNI]MIlłE'
ADRESĂ ŞI

I'UNC'r'(B) DIt

CONI'ACT

SECŢIUNEA It
rr. r)

DESCIIIERE

rr.1.2)

Tipul contľactului şi
locu| dc exccutaľe a

AUToRITATEA CoNTIłACTANT

Denumiľe ofi cială: MUNICIPIUL SLOBOZIÁ
Localitate: MUNICIPIUL Sl,ol]oZIA, Stľ. Episcopiei, Nľ. i' Slobozia,
Cod poştal: 92a023,Tęl' +40 0243231401, Fax: +4O 0243212149, Email : ionela.dobľe@municipi Llls1obozia.ro

Punct(e) de contĺrot: MUNICII,IUL
In atenţia: Dobre Ionęla Eugenia

SLol]oZIA

Numar zile până la caľe sr pot solicita claľiÍicăľiînaintede data
limită de depuneľc a ofcrteloľ: 3 zile (înaintecle data limită de
depuneľe a ofeľtcloľ)
Teľmenul limită de ľăspuns al AC la solicităľilc de claľificări va fi
de:2 zile înaintede data
de depuncre a ofertelor
Elaboľaľca Studiului

oBIECTUL CoNTIłÄCTULUI

Í'czadilitłtc- CRI|S'ľERI'^ C^t,ITĂ'I'II
SERVICIILolł SoCIÄLE ŞIÄSI GUR^RIIÄ EDUC,ĄTIEI
]'IMPURII ÎNlĺuľtclplĺlĺ, BoZI.^ PRIN CONSTIłUC]'IA
E (ZONA BOIłA)
ŞIDoTAREA I]NBI GRĂI)
Servicii
Locul pľincipal de pľestaľe: Mu
piul Slobozia
clc

lucľăľiloľ'de livľare
a pľoduseloľ sau de
prestaľc a seľviciiloľ
rr.1.3)

DescľieI'ea slrccin1ă a
contľactului sau a
achiziţiai l a ch iziţii l o ľ

Elaboľarea Stuĺliului de

SERVICIU,OR SOCIALE

TIMPUIuI Îľvuľlclľlĺĺĺ,
ŞIDOTARIiÄ {JNEI G

- CREŞTEREACALIT' TTI
ASIGUIŁ{IłEA IlDUCATIEI
I}OZIA I' I(IN CONSI'I(U C]'IA
E (ZONA BolłA)

Scurtă descriere"

Municipiul Slobozia aľe
nęľambuľsabilę a unęi grădini1e
calităţii serviciilĺiľsocialę.

dęzvoltăľii din fonduľi euľopęne
să ajute la extindęrea şi creşteľea

Stľuctura gľăĺliniţeiva
fęzabilitate, în b aza

nece

ti

s i t ă1 i

1

stabilită înurma ęlaborăľii studiului de
ĺl r

i

dęnt i fi cate.

Tipul de olădiľe: grădini1ă independentă cu pľogram de zi, cu o
de lnaxim 200, copii. Pentru organizarea incintei în

capacitate

II.1.4)

Clasificaľe CPV

1.7931400t

Studiu de fezabilitate (Rev.2);

(vocabulaľuI comun
pľivind achiziţiiIe)

rr.t.s)
Voľ fi acceptatc
vaľiante (ofeľtc
altcľnative)

dannur

ÍI.2)

Valoaľca
T.V.A.

Ir.3)

Duľata înlu

CAN'ľI'ľA]'EA S^U
DOMENIUL
CoN'ľItAC'I'ULUI
DURA'ľA
CONTRACTULLTI
SAU TERMENUL
PENTRU
FINALIZARE

(de la data

c

t

im:ltă făľă TVÁ (numaĺ încifľe): 50. 420,16 lei, Íără

lnąxim

2lĺlni sĺlłłînzi1e: nlL:n

ordinului,c!c inc epere a s eľviciiloľ)

rr.4)

Aj usÚarea pľcţu|ui

contľactului

ĺIannur

iIJCŢIUNEÄ Ţil:
INFoRMAŢII JURIDICI ĐCONOMICE, ľ-INANCIARE ŞITEIINICE

III.1.1.a)

Gaľanţic clc
rraľticiparc

ĺlannur

-

datnun

III.l.l.b)

Gaľanţic Cuantumul gaľanţiei de bună cxecuţie cs1e ĺle 10% clin valoaľea
dc buna cxccutie contľactului făľă TVA. Garanţia se va constitui înconfoľmitate cu ar1.
rrr.1.2)

40 din H.G. ru. ?,9512016, cu ľrrodificările şi completările ultęrioarę.

Principalelc

l3ugetul local

modalităţi de
fillanţaľc şi platĺi
şi/sau tľimiteľc la
clispoziţiiIe ľclcvantc

Legea nr.98120 16 privind achiziţiíIe publice, cu modificaľile si
completaľile ulteľioare;

H.G. nr.395/20l6 Nonnę metodologice cle aplicaľe a prevecleriloľ

rrr.1.3)

Legislaţia aplicabilă

ľęferitoaľe la atribuiľęa contraçtului de achizitię publică/acoľĺiuluicadľu din legea nr' 9812016 privind achiziţiile publice, cu
modif,r
e si completarile ulterioare;
Legea nľ 01.12016 privind ľemędiilę si căile de atac in matęrie dę
atribuire a contractęloľ cle açhizitię publica, a çontractęloľ
sectorialę si a contractęloľ dę concesiune dę lucľăľi si concesiune
de
pľęcum si pentľu organizareasi functionaręa Consiliului

National
colll

Legea nľ

Legea
Legea 35

Legea

1

dę

Solutionarę

a

Contestatiilor,

ulterioare;
0.il995, actualizată;
50/l99l ľepublicată

l

actualizală1,

cu modificarile

"Privind

si

autorizaręa

2001 -"Privind amenajaľea teritoriului şi uľbanismul'',

l -

Legea educaţiei naţionale, cu modiĺjcăľile şi

ulterioaľe;

Normati

şi pľescľipţiile tehnice învigoare care reglementeazá
organizarea funcţională a constľucţiilor destinatę educaţiei pęntru
i de vârsta

TTI.2

DE I'ARTICIPARE
Modalitatea
ceľintelor indepliniľc

Infoľmatii si foľmalităĺinecesąre pentrll

evaluąrecĺ ľespectării

lI I.2.l.a)

nlention ąĺe:

de

opeľatorii cconomici caľe clcpun oÍ'eľtă Documęntele
Capacitatca ĺlc
tľebuic
să cloveclcască o formă clc justíficative' ľespectiv
cxcľcitaľc a acţivitătii
înregistraľcîntonĺliţiilclcgii din taľa dc ccľtiĺicaltulcĺlnstatatoľ
pľofcsionalc
ľezidenţă,
reiasă că opeľatoľuI emis de ONRC, sau, în
economic

aflá în

anulare a
aře capa
activităţile
contľactului.

l constitllit. că nu se cazul ofefiarrţiloľ străini,
na dintľe ĺituaţiilede documente echivalentę
pľec|Im şi faptul că ęmise în ţara de
|ă de a vealiza

fac

obiectul

rezidenţá, urllează să fie
cu

pręzęrúatę odatá
ofeľta.

Ccľtificat Constatatoľ
elnis dę I{egistrul

Conreľţului clin ĺ:aľesă

ľezultę:

-obięctul de ac1ivitate al
ofcľtarrtului. obiectul
contractului tľebuie să

aiba

coľespondent în

codul CAEN
certificatul

din

constatator

emis de ONRC.

-Infoľmatiilę cupľinse în

Cęľtificatul

constatator

trebuię să
ľeale/actuale la

fię
data

limită de depuneľe a

oferteloľ.

Ceľtificatul constatator
va fi prezentąt de către

opeľatoľulęconomic în
oľiginal, copie legalizată,

copie lizibilă

cu

menţiunea "conform cu
oľiginalul''.

In çazul unei asocieri
fięcare asociat estę

obligat să prezinte acest
document pęntru partea
din contract pe care o

Informaţii şi/sau nivel(uľi)
necesare pentľu evaluaľęa
III.Ż.2.a)
Capacitatca tehnică
şi/sau pľoÍbsionaIă

cerinţelor menţionate

ręalizeazá.

minim(e)
ľespectării

Modalitatea
îndepliniľe

de

ofeľtantul tľebuie să facă dovada că a Uľmătoaľele documente
justificative caţe
ręalizat înultimii 3 ani, încadľul a
probeazá îndeplinirea
maximum 3 contracte, servicii similare din
ceľinţei voľ ĺ-t pľezenlate
punctul de vędeľe al

de

proiectare,

complexităţii, seľvicii
lucľărilor

îndomęniul

publice.

ofęrtantul va pune la dispoziţia autoľitătii

odată cu oferta'

Procęsul-veľbal

predare

dę

primire

contractantę o echipă formată din personal

documentaţie

şi a încadľăriiînbuget.

să ręiasă

care

cu competęnţe dovędite şi experienţă în reglementează pľedarea
proiectare, capabil să ducă la bun sfârşit proiectelor, care sa ateste
saľcinile definite pľin Caietul de sarcini, faptul ca pľoiectele au
astfel încât,îtrfinal, să se obţină fost întocmiteîn
îndeplinirea obiectivului geneľal al conformitatę cu normele
contractului, în condi1iilc ľespectării legale îndorneniu şi/sau
cerinţelor ĺle calitate, a tetmęnęloľ stabilite alte documęnte din caľę
ofęľtantul va prezenta lista cu peľsonalul
direct implicat înrealizarea contractului,
specializat pe comeniul contľactului. Se

vor preciza rolul

şi atľibuţiile fięcărui

specialist înîndeplinireacontľactului.

Specialişti propuşi:

uľmătoaľęle

informatii: beneficiarul,
perioada (inclusiv data

închęieriicontractului),
valoaľe si locul prestăľii
serviciului;
Documęntęle justifi cative
care pľobează cele
asumate pot fi: copii de

Arhitect, specializaľea arhitec1uľă

pe păńi relevante ale

contractelor, procęSe

Ingineľ constructor
Inginer instalaţii electrice atestat

ANRE

Inginer instalaţii sanitarc

veľbale, certjficatel
documentę constatatoaľe
sau orice altc documcnte

Ingineľ instala1ii de gaze atestat
IV.1. Cľiteľiul de

Pretul cel mai scăzut

atľibuiľe

V. INFoRMAŢII ÄDMINISTRATIVE
v.1.)
Monecla încaľe se
tľansInitc oÍ'cľta

RON

Íinancia ľă

v.2.)
Peľioada minimă pe
parcuľsul căľeia
ofeľtantul trebuie să
îşimenţină ofeľta

durata înluni:

n)E

Sau

înzi|e: 90 (de la termenul limită de primiľe a

ofertelor)

VI.PREZENTAREÄ oFERTEI
VI.ĺ.
Modul ĺIe prezentaľe
a pľopuncľii tehnicc

Se prezintă informaţiile necesare pentru elaboľaľęa pľopunerii tęhnice,
astfel încâtaręasta să permită idęntificaľęa cu r'rşurinţă a corespondenţei
cu specificaţiilę tęhnicę din caietul dę saľçini.

Toatę infoľmaţiile tehnice incluse înofer1ă nu Vor fi consiclęľate
confidenţiale, cu ęXcepţia aceloľ informaţii incluse înpľopuneľea
tęhnică şi care sunt înnod clar indicate de către ofertant ca ťlind
conÍidenţiale, c!asificate sa'.l pľotejate clę un drept de proprictate
intelectuală. Autoľitatea Contľactantă îşirezerva dľeptul dę a uliliza
toatę celęlalte infoľmaţii tęhnice inclusę înPropuneľea Tehnică.
ofertantul consiĺnte câ, dac'a nu maľchează înmod clar informatiilę
conţinute de pľcpunerea tehnică şi care sunt confidęnţiale, clasifióate
sau pľotejate cle un dľept de proprietate intelęctuală, Autoľitatea
Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricaľe sau

toate acestę informaţii Íără înştiinţareaofertantului.
Prin Propuneľęa tehnică, oÍ'eľ_tantul, inclusiv Subcontľactanţii săi, se

angajeazá să respecte reglementările legale îndomeniul ĺnediului,
socíal şi al relaţiiloľ de muncă, ce se aplică la locul încaľe se prestează
sęrviciilę si care ľezultă din legi, ľegulamente, decľete şi decizii, atât la
nivel naţional (România) cât şi la nivelul Uniunii Euľopene precum şi

din convenţiile colective Sau tratate, convenţii şi

aooľduľi
internaţionale, cu condiţia ca aceste noľlne precum şi aplicarea acęStora
să ťre înconfoľľnitatę cu legisl;rţia Uniunii Europene.
Infoľma1ii dętaliatę privind reglementăľiIe Învigoaľę la nivęl naţional
şi
trimiterilę la condi1iile de munoă si de protecţie a muncii, securitatea
şi
sănătatęa înmuncă pot ťl obţinute dę ]a Inspecţia muncii sau de pe siteul: http:ĺ'i',"vrł'w.inspectlłrun.ľoisiĺęiĺ.cgislaĺicl,legislaĺię.}rtnrl
ofeftantul înţelegecă tľebuie;
a. să ľespecte toate legile învigoare care interziç utllizarea muncii

foţate sau obligatoľii'

b.

să asigtlľe angajaţi1oľ corjclitii de muncă, inçlusiv plata salaľiiloľ SI
a
lę în
, înconfoľmitatę cu toate

c.

să se asigure că toţi angajatii săi îndeplinesc cerintele legale
refęľitoaľe la' vârsta de muncă solicitată înţaľa de alrgaj aĺe'
Rcspectarea ącestor cerinţe cs,ĺ'g o condiţie obligatorie peĺrtľll atľibuiľea

Contľactului'
Informaţii sLrplimentaľe pľi'vind impozitaľea, protecţia mec1iului,
sănăta1ea si si$r;'anţa |a locLłl de muncă etc., confoľm prevederilor
legale înRoľrrânia, caľe trebtlie respectate întimpul pregătirii ofcfiei,
pot fi obţinulę dc cătľe ofcľtartt cle la uľnlătloaľcle illstituţii publice
:

I. Ministeľul Finanţcloľ l,ublice
Strada Apolodol', m. |7, Sęctcľ 5, Bucuresti, România
Email : publi cinfb@mfinante. gv.ro
Tel: 0040 021 319 00 96 83i0040 021 319 97 59
Fax: 0040 021 319 9135

II' Ministeľul lţţediului, Apelor şi Păduľilor
B-dul Libeftăţii, nr. 12, Sectot'5, Bucuresti, România
Email: srp@mmediu.ro
Tęl:0040 021 40S 9500
Inforrnatii suplimentaľe cu pľivire la convenţiile de rrrediu pot fi găsite
la următoaľęa adľesă:
h

ľtp:Írvlvtv.ĺn lníjĹliu.ť()i'beta.i ĺ1łlnrerl iilľe}łltii_inţĺ:ľIrationalei'coĺlt'ĺ:tltii'ĺĺĺ:-

nlecliui

htt1-l:l',lrvw''v'nrmęd itl 'ľo;'beta''ciłĺ ilęli

bilateľaleĺ'

iiĺ'relati!-inteľĺlationalęĺ'tľłrtate-

III. Ministeľul Muncii, Iłar:liliei' Pľotcctici Socialc si Peľsoanclc
Vârstnicc
Dęm' I. Dobľesci, nr' 2-4, Sectclr 1, Bucuľeşti, R.ornânia
Email : ľelatiicupublicul@rnm uncii.ľo
Tel: 0040 21313 62 67100 40 21 315 85
Infoľmaţii suplitnentare cu pĺi.ĺirela corlvenţiilę sooialę pot fi găsite la
următoaľea
adręsă:
hrtp:/irvlvrv.llinri Iĺlcii.rolj 3 3"index'php,/ľoilegislatie/ľelaĺiii n1ernationaiei'at'ł7I'cĺtlľi-bilateľale-in-donlen i ul_ci ľcttlat ięi-ĺbrĺcinlunţ]a

v1.2.
Modul tlc pľezentaľc
a propuncľii
Íina ncia ľc

dę-

ofęńa aÍe çaţac| obligaloľiu, clin punotul dę vodcrę al oonţinutului, pe
toată peľioada
valabilitate stabi lită de către autoľitatęa contľactantă

Achil, prin cąre operatorul economic îşi
şi asumată cle
nlanifestă voillţa
ą se ąnge-içl di'n pl,lłlct de vedere.iĺu"idic înreĺa.lia
contrąctuąlă cu utoritąteą Contrąctąnĺĺi, îlľeprezintă Formularul ĺle
ofeľtă foľmulł nr.2 - F'oľlnulaľ de ofęftă - Sę Va completa şi se va

prezenţa în

DE PRETURI

Pľopunerii

l la F'oľmular nr. 2-CENTRÁLIZA'ľOR
A \7ÁLORĺCĂ)'
Pęntru preze11taţea

* Anexa

înDocumeĺltaţía de

ofęľtanÎiitľebuię să utilizeze foľmularul inclus
Atľibuil'c- Pľopunerea financiară trębuie să se

ręfęre la îlrtregc ectul Con,;'actului. oricę Propunere financiară caľe
se ręfęră numai j

Contrąctul vzi fi
sarclnl.
In cazul unęi
va prevala'Pĺcţtli
înmoneda

TVA.

o paľte a caiĺ:tului de saľoini nu va fi acceptată.
at pen1|ll toatę activităţile descrise înCaiętul ĺĺe

dintľe pľeţul ulti1aľ si pľeţul total, pľetul unitaľ
şi pieţul total al olertęi tľębuic să fie exprirĺate
rcspĺ:ctiv I{ON. Pre1uľilę voľ 1l cctate ĺăľă

Pľe1uľile ofe,ľit., trębuie

să inc|udă toatę costurile cu

lnatel.iale,

consumabile,
, ci rłltuięli. salarizar ęa plu s sarcini, chcltu ięl i
geneľale, pľrlftr impozit pe venit et,.' şi oľicę contľibuţii pentru
efectuarea
me a serviciiloľ solicitate

Documentaţi łr dc Atľibuiľe' j)ľ,:lturile propuse sc considęľă a fi pľcţuľi
finale şi nu suni afectatę ĺJt' r',l'içę 'raľiaţie intervenită înimpozitele,
taxele şi/sau conti'íbuţiile menttolrate tnai stls'
In completarea [lormularului ce Proptrnere Irinanciaľă, Ofęrtantul
tľebuie să ţinřr cĺ"lnt dę deducel'ile făcute înconformitate cu prevedeľile
legale, dacă este ĺ;azul, preÇuľr şi ĺle toate cęlelalte cheltuieli necesaľę

pentru îndepliniľeaobligaţiiloľ salę pľecum

şi a cheltuieliloľ şi a

profitului sătl.
Pľeţurile cotaĺ'e ĺię ofeľtant înPľopuneľea f,lnanciară Se vor conforma
cu cerinçele speciĺiicate mai jos:

a.

ofefta clĺ: preţ tľebuie să acopere toatę sęľviciile solicitate în
Caictr.rl dc Sarcirri, aŞaclllrl sulrt acostca clcscľise înDoĺ:urrlentaţia

de Atribuiľe.
Pľeţul caľe uľmează a fi ccĺ.at înFoľmularul de ofertă tľebuie să fre
preluat din Fropuneľea Financiaľă si tľebuię să fle pľeţul total al
ofęÚęi.
c. Pre1ul total cctat înProptlneľea Financiară tľebuię să fię stabi|it de
cătľę ofertallt luând înc,lĺtsideraľę toate infoľrnatiilę furnizatę în
Caietul clę Saĺcini.
ofeľta poate fí rcspinsă ca inaĺlrnisibilă dacă:
a' Propuneľea tinanciară eS1.ę l)ľezęnta1ă într-unfoľmat difęrit dę cel
specificat îni)ocumentatia cJę Atribuirę sau
b. încazul i'rr cĺ:ľępreţul pľopus ntt ľezultă înmod claľ din Pľopuneľea
financiaľă'
Preţul total al
nu va lí lľanslĺis ccllrĺiden1ial. Celęlaĺte informaţii
incluse în
Financiaĺă nu Vor fi consideľate confidentiale, ĺ:u
excepţia
caľe Sunt înnrod claľ incliçate de cătľe ofeľtant ca Íjincl
confidentiale sau clasiflca1ę. Autoritaiea Contľactantă îsiręz'cľyĹt
dreptul de a
iza înpľocĺ:sul de evaluare toatę celęlaltc infoľmatii
financiare
înofefia Financiară a ofeľtantului. ofęĺtantul
colrsimtę că
nu maľchęaz'ä înmoĺl claľ informatiilc oontinutę dę

b.

carc Sunt confidenţiale Sau

Propunerea

Autoľitatea C

VI.3.
Motlul ĺle pľezcntaľe
a

ofcľtci

clasificate,

arę libeľtatea de a utiliza sau cie a dęz.ĺălui
orlcarę Sau
Iara
Ofcrtantului.
Autoritatea C lriíractalrtă înveĺ]ereazăOperatorilor Economici asupra
necesităţii dë zl preclza înirrod claľ caľe sunt acelę informaţii din
cupľinstll ofĺrţoi pe caľe lţ' consideľă corrfidenţiale, dat ĺjinĺlcă
:eştora că1ľe i*ľi.i ar pul'ea pľejudicia inteľesele lor

r!ł:ial cu priviľe la secretul conercial şi propľietatea
I'

üa expľilna ilooľc1ul pľivind concĺiiiiie conţľactuale
Lil..'ľitatea Coĺĺlľlrctairtăpľin prezentaľea clľaÍŤuluit1e
t ĹŞęmnatpe ĺi,:cąre pagilá) cu menţiunea încclţul clin
oontrartului "[-}r. acoľd cu pľopunerea ce coĺllract -ţţ;!.ątěr.

3.1 ľ)oculnelrtc

I)ocumcntcle

Autoľităţii C
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