INFORMATtr $I CONDITII
pentru schizW de lucrdri de reamenajare pentrutnjiinlarea Centrului pentru intemen(ie,
consiliere qi sprijin pentru copilul a/lat tn situagie de risc
Pentru implementarea proiectului ,,Educ6nd prezentul, construim viitorul !" finanlat in Apelul SINERGII pentru
- Copii aflali in situalii de risc din cadrul Programului RO10 - "Copii qi tineri afla{i in situafii de risc gi ini{iative

VIITOR

locale 9i regionale pentru reducerea inegalitSfilor nafionale gi pentru promovarea incluziunii socialen, program derulat
in cadrul Mecanismului Financiar al Spaliului Economic European (SEE), 2OOg-2014, conform cerererii de finan1are aprobatii,
este necesarl achizitionarea unei firme care va executa lucrtrrile de reparafii, reabilitare qi amenajare a spa,tiului Xn care
va
funcfiona Cenkul pentru intervenlie, consiliere gi sprijin pentru copilul aflat tn situalie de risc (reparatii qi finisaje, vopsitorii
lavabilie, schimbat parchet, reparatii gresie, compartimentare PVC cu panel, montare oglinda unidirectionala etc.) conform
documentafiei ataqate la prezentaprocedurd.

Astfel, se va organiza procedura de achizilie directd conform dispoziliilor art.7 al:rr^. (5) din Legea nr. 9}/2}l6privind
achiziliile publice qi ale art. 43 allri^. (1) - (3) din HG. nr.395/2016 pentru aprobareaNormelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizilie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achiziliile
publice, pentru atribuirea contractului avdnd ca obiect ,,Lucrdri de reamenajare pentru inJiin(area Centrului pentra
intervenlie, consigliere qi sprijin pentru copilul aJlat tn situafie de risc,.
Oferta va cuprinde:

-Propunerea tehnicS: Ofertantul are obligalia sb prezinte propunerea tehnicl care sE reflecte asumarea tuturor
cerinlelor din caietele de sarcini pe specialitdli gi a Memoriului tehnic general.
-Propunerea financiarl @ormularul de ofertl tnso{it de devizul estimativ, Formularele FL,F2,F3 si fomularele de
consumuri).

-Formularele tipizate solicitate de autoritatea confactantd.
Preful ofertei va fi exprimat ln lei (RoN), faxa rvA, numai cu doud zecimale.
Nu se acceptl oferte alternative.
Procedura de achizilie sevaftnalizaprin: incheierea unui contract de

Durata contractului de

lucrlri

va

fi

lucrlri.

de 25 de zile calendaristice, incep6nd de la data semnlrii acestuia de c6tre

ambele p6rfi. Contractul intr6 in efectivitate dupf, constituirea garan{iei de bund executie gi predarea amplasamentului.
Contractul lnceteazd sd producd efecte la data efectudrii recepJiei finale.

Condilii

de

platd:

Platq lucrdrilor

se

la t erminar ea lucr dril or.

face pe baza facturii fiscale Si situaliilor de lucrdri, dupd incheierea procesului verbal de receplie

PROPUN EREA FINANCIAfu(:
Preful ofertei va fi exprimat in lei @ON), fer[ TVA, numai cu doud zecimale.

Detalii p rivin d tntocmirea Facturii Jis cale

.
.

:

7:#;::r ;::f;!::,":"7::*:,::;{*"#7#,:,:li:,,ii,
dataemiteriifacturii;

care identincd factura in mod unic;

*';l:;itr,izf;'!x:":7y;y;::-:;:';,:#:"';r#':y;::i'::;:,'i,
IBAN (datele furnizorului trebuie sd

se

fie

inregis,rare riscatd, codut/codurite

aceleasi cu cele din contract/comandd, acolo unde s-a intocmit acest

document);
datele beneficiarului bunurilor / echipamentelor / serviciilor / lucrdrilor (PP/Partenerul/ Partenerii): nume,
adresa, codul de inregistrarefiscald, codul/codurile IBAN (conturile de cheltuieli);

i iffi::::n#;:;!:*;:;#:;::::;i;;::;:;::;!t:;";lrx:,::,::r;i;'iio;*,,J.2t'it{;,u,
s

emndtura S i S tampila furniz orului.

facturi trebuie sd se regdseascd datele de identificare corecte, atdt ale furnizorului, cdt Si ale cumpdrdtorului, articolele din
cele din bugetul proiectului aprobat, TVA-ul sd fie calculat corect Si pentru fiecare articol (dacd pe facturd
sunt inscrise mai multe articole/bunuri/materiale consumabile etc), calculul matematic alfacturii sdfie corect, sd aibd semndturi, Stampila
Pe

facturd

sd

/ie identificabile cu

furnizorului etc.
Inainte de acceptarea facturii, contabilul proiectului trebuie sd verifice elementele obligatorii ale acesteia, menlionate mai sus.
Alte aspecte sunt reglementate de legislalia aplicabild.
Oferta se va depune:

#

laRegistraturaDGASPC.Prahova,dinPloiegti,$os.Vestului,nr.l4-l6,jud.Prahova,codpogtal 100298,etaj

camera 101, intr-un plic (pachet) inchis in mod corespunz[tor (sigilat) gi netransparent

1,

Plicul (pachetul) trebuie

sf,

fie marcat astfel:

Destinqtar: ,,Autoritale contructantd: Dbectia Generald de Asistenld Sociald qi Proteclia Copilului
Prahova"
Titlul (obiectul achizitiei) :
,,Achili1ie de lucrdri de rcamenajarc pentra tnJiinlarea Centrului pentru intervenlie, consilierc qi sprijin
pentru copilul aflat tn situa,tie de risc"
Mentiunea: uA nu se deschidetnainte de data de 06decembrie 2016, ora 12,00"
Plicul va fi insotit de Scrisoarea de inaintare (Formularul nr. 1)
1. Situafia

-

tn original, completatd gi gtampilati.

personall a participantului

Cerin{a nr.

- Se va prezenta completat Formularul nr.2 ,,Declarafie pe propria rispundere privind netncadrarea in
prevederile art.164 din Legeanr. 98/2016 privind achiziliile publice" (at0t ofertantul, cdt qi te(ul sus[in[tor).
- Se va ptezenta completat Formularul nr. 3 ,,Declara{ie pe propria r[spundere privind neincadrarea ln
p1lviqd achiziliiLe publice" (atdt ofertantul cat Si te4ul susfinltor).
- Se va prezenta completat Formularul nr. 4 ,,Declarafie pe propria rdspundere privind neincadrarea in
prevederile art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice" (atdt ofertantul cet $i te(ul susfin6tor).
-initial, se va prezenta completat Formularul nr. 8 ,,Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa faptul ca
ofertantul nu are datorii cltre bugetul de stat si bugetul local" - la nivelul lunii anterioare celei in care este
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor; dupa stabilirea castigatorului, se vor prezenta: Certificatul emis
de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat (bugetul de stat) si Certificatul emis de
Primaria de la sediul social si punctul de lucru implicit - taxe si impozite locale (buget local) - in oricare dintre
formele: original/ copie legalizatal copie lizibila cu mentiunea,,conform cu originalul".
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Cerin{a nr.2
Cerin(a nr. 3

Cerinta nr.

4

2, Capacitatea de exercitare a activitlfii profesionale
Cerin(a nr.

I

3. Capacitatea tehn

Cerinta nr. I

- Se va prezenta Certifrcatul constatator emis de ONRC din care s6 rezulte obiectul de activitate.
Se permite depunerea documentului solicitat in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie
legalizata/ copie lizibila cu mentiunea,,conform cu originalul".

icI gi/sau profesionall
-Se va prezenta, in cadrul propunerii

tehnice, "Declaralie privind personalul calificat pentru indeplinirea
contractului de lucrari" pe care participantul se angajeazd, sd-l foloseasc[ pentru indeplinirea contractului de
lucrdri; se vor prezenta documente care s[ ateste competentele privind execufia lucrdrilor (au torizatii, certifi cate

etc.).

Alte informatii
Cerin(a nr. I

4.

Cerinta nr.2
t

- Se va prezenta completat Formularul nr.5,,Fisa de informatii generale", in care se va inscrie contul IBAN
deschis la unitatile de Trezorerie ale Statului (cerinta obligatorie pentru efectuarea platilor), precum si datele
complete de identificare ale operatorului economic, inclusiv adresele de e-mail si web (cerinta obligatorie pentru
transmiterea de date)
Se va prezenta completat Formularul nr.7 ,,Decluafie privind neincadrarea in prev. a.rt. 59 din Legea nr.
9812016" (at6t ofertantul, cdt qi subcontractantul /te{ul sustindtor)
Percoanele cu tunclie de decizie din cadrul autoritdlii contraclante sunt: Director Executiv Cdlin Viorel,
Director Executiv Adjunct $indil6 Mihael4 Director Executiv Adjunct Negoi[6 Lorelai, Coordonator Proiect:
Florea Vasilic4 Responsabil financiar Crdciun Liliana, Responsabil achizilii publice Butuceanu Veronic4
Echipa de implementare a proiectului: Gliga Sorin4 Stang5 Elen4 Responsabil Resurse Umane Gogescu
Carmen.

Criteriile de calificare gi seleclie au fost stabilite ln conformitate cu dispoziliile legale in vigoare in domeniul
achizitiilor publice, urmdrindu-se ca prin demonstrarea capacitafli juridice, furanciare, tehnice qi profesionale, operatorii
economici participanli la prezenta procedurl de atribuire s[ facf, dovada c[ dispun de posibilitatea concretl de a lndeplini
contractul gi de a rezolva eventualele dificultdli legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declaratii
c6gtigltoare.
Neprezentarea documentelor mentionate mai sus sau prezentarea unor documente incomplete, precum gi tn situalia
netransmiterii in termen a rlspunsurilor la solicitdrile de clarificare ulterioare din partea comisiei de evaluare a ofertelor,
reprezintd riscuri asumate de cdtre ofertanfi qi poate atrage dup[ sine respingerea ofertelor in catzd.

Coordonator Proiect,
FlorearVasilic

Responsabil achizi

ublice,

Butuceanu Veronica
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