FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
INFORMATII GENERALE
Autoritatea contractantă
Denumire: SC INTERSPACE SRL
Adresă: Orasul Pucioasa, Str.I.H. Radulescu, nr. 140, Judetul Dambovita
CUI: RO13840646
Localitate: Pucioasa
Ţara: Romania
Persoana de contact:
Catalin Nedelcov
E-mail:

Telefon: 0726.251.409
Fax:

031.805.37.56

catalin.nedelcov@benefit.ro

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):

Principala activitate a autoritatii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice
centrale
inclusiv cele subordonate la nivel
regional sau local
□agenţii naţionale
□ autorităţi locale
□ alte institutii guvernate de legea
publică
□ instituţie europeană/organizaţie
internaţională
■ altele – societate comercială
privată

□ servicii publice centrale
□ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ mediu
□ economico-financiare
□ sănătate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
■ altele – tehnologia informatiilor

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
NU■
DA □

Informatii si clarificari
■ la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval
orar)
Pentru comunicările/clarificările cu privire la
documentatia de atribuire:
Orice comunicare, solicitare, informare,
notificare si altele asemenea se vor transmite
în scris.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:
30.06.2015
Ora 11.00
Adresa: SC INTERSPACE SRL adresa: Orasul Pucioasa, Str. I.H. Radulescu, nr. 140,
Judetul
Dambovita;
telefon:
0726.251.409;
fax:
031.805.37.56;
email:
catalin.nedelcov@benefit.ro.
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:
30.06.2015
Ora 16.00

Alte informaţii şi/sau clarificări pot
fi obţinute:

Institutia responsabila pentru solutionarea contestatiilor
Soluţionarea contestaţiilor se va realiza pe cale amiabilă între părţi sau în justiţie,
în condiţiile legii contenciosului administrativ.
In caz de nerezolvare pe cale amiabila in termen de 24 de ore, contestaţiile se pot
depune la:
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitatea: Bucureşţi; Cod poştal:030084 Tara:România
E-mail: office@cnsc.ro, Telefon: 021-310.46.41
Adresa internet: www.cnsc.ro, Fax: 021-310.46.42
Sursa de finanţare
Se specifică sursele de finanţare ale
contractului ce urmează a fi atribuit

După caz, proiect/program finanţat din
fonduri comunitare DA ■
NU □
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program:
Titlu proiect: „Constructie si dotare
pensiune turistica”
Proiect finanţat prin: Programului Operaţional
Regional 2007-2013 – Axa prioritară 4
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
si cofinantare proprie

OBIECTUL CONTRACTULUI
Descriere
2.1.1. Denumire contract:
Contract executie lucrari de finalizare constructie pensiune turistica si instalatii,
echipamente si utilaje tehnologice.

2.1.2. Locul de livrare al produselor:
Orasul Pucioasa, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 87D, Judetul Dambovita
(a) Lucrări
■ (b) Produse
□
(c) Servicii
Execuţie
■
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritatea
contractantă
□

Cumpărare
Leasing
Închiriere
□
Cumpărare în rate
□

□

□ Categoria serviciului
□ 2A □
2B □
(Se specifică din care
categorie de servicii
aparţine obiectul
contractului: fie din Anexa
2A , fie din Anexa 2B)

Principala locaţie de executie
a lucrarilor:
Orasul Pucioasa, Str.Tudor
Vladimirescu, nr. 87D,
Judetul Dambovita
Coduri CPV:
45212412-7
39717200-3

2.1.3. Procedura se finalizează prin:
Contract sau, după caz, contracte de furnizare încheiat/e cu respectarea
instrucţiunilor privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare de servicii,
stabilite pentru contractele finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007 –
2013 – Domeniul de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”,
care reprezintă Anexa VI la contractul de finanţare nr. 3224/02.07.2012 aferent
proiectului „Constructie si dotare pensiune turistica”, Ordinul Ministerului
Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate
de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale,
obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele
financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrari.
cod SMIS 28274 ■
Încheierea unui acord cadru: □
2.1.4. Durata contractului de achiziţie publică :
de la data semnarii contractului pana la data de 30.09.2015
2.1.5. Informaţii privind contractul de achizitie:
Pretul va ramane ferm pe toata durata contractului.

2.1.6. Divizare pe loturi
da ■
nu □
Ofertele se depun pe:
Un singur lot □

Unul sau mai multe □

2.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate

Toate loturile ■
DA □

NU ■

Descrierea Contractului
2.2.1. Contractul are ca scop continuarea si finalizarea lucrarilor de constructie
a unei pensiuni turistice cu regimul de inaltime P+1E+M, livrarea, instalarea si
punerea in funtiune a echipamentelor si utillajelor tehnologice, in cadrul
proiectului „Constructie si dotare pensiune turistica”, conform specificaţiilor
tehnice descrise în caietul de sarcini.
2.2.2. Opţiuni (dacă există)
DA □
NU ■
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:
2.2.3 Valoarea estimată fără TVA a contractului este de 70.833,09 lei exclusiv
TVA, astfel:
 Cod CPV 45212412-7 – LOT 1 - Lucrari de constructii de pensiuni - 63.211,17
lei din care:
- 9.695,53 lei lucrari de constructii si instalatii,
- 35.363,34 lei – obiecte sanitare,
- 18.152,30 lei cheltuieli neeligilile pentru instalatiile sanitare
reprezentand materiale si montaj tevi si armaturi;
 Cod CPV 39717200-3 – LOT 2 - Sistem Aer conditionat – 7.621,92 lei
CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI
3.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract
(dupa caz)
3.2. Contract rezervat
(dacă DA scurtă descriere )
3.3. Altele
(dacă DA, descrieţi)

DA □

NU ■

DA □

NU ■

PROCEDURA
Procedura selectata
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

□
□
□
□

Negociere cu anunţ de participare
□
Negociere fără anunţ de participare
□
Selectie de oferte
■
Concurs de soluţii
□
Atribuirea prezentului contract de furnizare
sau, după caz, contracte de furnizare se
realizează conform procedurii specifice

„Selecţiei de oferte” determinate prin
aplicarea instrucţiunilor privind atribuirea
contractelor de lucrări, de furnizare de
servicii, stabilite pentru contractele finanţate
prin Programul Operaţional Regional 2007 –
2013 – Domeniul de Intervenţie 4.3
„Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor”, care reprezintă Anexa
VI la contractul de finanţare nr. 3224 /
02.07.2012/ aferent proiectului „Constructie
si dotare pensiune turistica”, cod SMIS 28274
si cu Ordinul nr. nr. 1120/15.10.2013
privind procedurile simplificate aplicate de
beneficiarii privati in cadrul proiectelor
finantate din instrumente structurale,
obiectivul „Convergenta”, precum si in
cadrul proiectelor finantate prin
mecanisme financiare SEE si norvegian
pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrari, publicat in
MO al Romaniei Partea I, Nr.
650/22.X.2013.
Etapa finala de licitatie electronica
Nu este cazul
Legislatia aplicata
Ordinul nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate
aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente
structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate
prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrări;
CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
Participare: Orice persoana juridica, romana sau straina, are dreptul de a participa la
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie.
Oferta cu pretul cel mai scazut
Evaluarea propunerii tehnico- financiare a fiecarui operator economic va fi realizata
de catre o Comisie de evaluare desemnata de catre Entitatea contractanta.

În cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulţi ofertanţi au omis
să prezinte cel mult 3 dintre documentele solicitate, aceasta va solicita ofertanţilor
respectivi completarea documentelor care lipsesc. Ofertanţii trebuie să aducă
documentele lipsă, la sediul autorităţii contractante, în două plicuri, original şi o copie, în
termen de maxim 24 de ore de la solicitare, sub sancţiunea respingerii ofertei.
În cazul în care ofertantului îi lipsesc mai mult de trei documente solicitate, acesta
va fi descalificat, fără să fie posibilă completarea ulterioară a respectivului document.
5.1. Situatia personala a ofertantului
Împuternicire de semnătură
□
Solicitat
Nesolicitat ■
Declaraţii privind eligibilitatea
Solicitat
■
Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie:
Încadararea în situaţia prevăzută la art. 180
din
OUG
34/2006
atrage
excluderea
ofertantului din procedura aplicată pentru
atribuirea contractului.
Declaraţie privind neîncadrarea în
Cerinţă obligatorie:
Încadararea în situaţia prevăzută la art. 181
prevederile art. 181 din ordonanţă
din
OUG
34/2006
atrage
excluderea
Solicitat
■
ofertantului din procedura aplicată pentru
Nesolicitat □
atribuirea contractului.
Documente care atesta inregistrarea Cerinţe obligatorii:
a) Certificat constatator emis de Registrul
ofertantului
Comerţului - în original sau copie conform cu
Solicitat
■
originalul
Nesolicitat □
b) Certificat de înregistrare – in copie conform
cu originalul
Toate declaraţiile/certificatele solicitate mai sus trebuie să fie prezentate în original
sau copie conform cu originalul şi trebuie să fie valabile la data deschiderii
ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate
decât cea română, documentele vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o
traducere legalizată a acestora în limba română.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va prezenta
documentele menţionate mai sus.
5.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare)
5.2.1 Persoane
juridice/fizice
române
Solicitat
■
Nesolicitat □

5.2.2 Persoane
juridice /fizice
străine

Cerinţe obligatorii:
Certificat constatator emis de Ministerul Justiţiei, Oficiul
Registrului Comerţului sau echivalent. Certificatul constatator
trebuie să certifice faptul că societatea aparţine categoriei
profesionale impuse de îndeplinirea contractului sau alte
documente edificatoare care să dovedească forma de
înregistrare pentru exercitarea activităţii profesionale (original
sau copie conform cu originalul).
Cerinţe obligatorii:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de
inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile

Solicitat
■
Nesolicitat □

legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un
Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri)
valabil pentru anul calendaristic in curs.
Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.

Toate certificatele/documentele respective trebuie să fie prezentate în copie
certificată pentru conformitate cu originalul şi trebuie să fie valabile la data
deschiderii ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă
naţionalitate decât cea română, documentele menţionate vor fi transmise în limba de
origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va prezenta
documentele menţionate mai sus.
5.3. Situatia economico - financiara
5.3.1 Informatii
generale
Solicitat
□
Nesolicitat ■
5.3.2 Bilant
Se vor atasa ultimele situatii financiare incheiate si depuse la
Contabil
Registrul Comertului sau la Administratia Financiara, cu dovada
Solicitat
■
depunerii la Autoritatea respectiva.
Nesolicitat □
5.3.3. Informaţii
privind cifra de
afaceri
Solicitat
□
Nesolicitat ■
5.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala
5.4.1 Informatii
privind produsele
livrate
□
Solicitat
Nesolicitat ■
5.4.2 Certificate de
calitate si
declaratii de
conformitate
Solicitat
□
Nesolicitat □
5.4.3 Resurse
umane si structura
managementului
□
Solicitat
Nesolicitat ■
5.4.4 Informatii
privind dotarile
specifice
□
Solicitat

Ofertantii trebuie sa prezinte la livrare certificat de calitate sau
declaratie de conformitate a produselor ofertate.

Documente care dovedesc capacitatea
profesională
Curriculum vitae pentru personalul cheie
□
Solicitat
Nesolicitat ■

tehnică

şi/sau

Nesolicitat ■
5.4.5 Informatii
privind
subcontractanti /
asociatii
Solicitat
□
Nesolicitat ■

Pentru depunere:
Orice operator economic interesat are dreptul de a depune
oferta, în conformitate cu OUG nr. 34/2006 aprobată prin Legea
nr. 337/2006, cu modificările ulterioare, participând individual
sau într-un grup de operatori
Pentru atribuire:
În cazul în care oferta comună declarată câştigătoare a fost
depusă de un grup de operatori economici, aceştia trebuie să-şi
legalizeze asocierea

5.4.6 Istoricul
litigiilor
□
Solicitat
Nesolicitat ■
5.4.7 Standarde de
asigurarea calitatii
Solicitat
□
Nesolicitat ■
5.4.8 Conformitatea
cu cerintele
Documentatiei de
atribuire
Solicitat
□
Nesolicitat ■
5.4.9 Însuşirea
Ofertantul trebuie sa-si insuseasca modelul de contract prin
contractului
semnarea acestuia.
Solicitat
■
Nesolicitat □
PREZENTAREA OFERTEI
6.1. Limba de redactare a ofertei
Limba de redactare a ofertei este Limba Romana.
Ofertele, orice corespondenţă şi documente legate de procedura de atribuire
transmise între ofertant şi autoritatea contractantă trebuie să fie în limba română.
Documentele emise în altă limbă vor fi însoţite de traducerea în limba română.
Traducerea în limba română trebuie sa fie autorizată în cazul documentelor ce
dovedesc criteriile de calificare şi/sau selecţie.
6.2. Perioada de valabilitate a ofertei
Perioada de valabilitate trebuie să fie de minim pana la data de 30.09.2015 de la data
limita de depunere a ofertelor.
În circumstanţe excepţionale şi înainte de expirarea perioadei de valabilitate a
ofertelor, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor extinderea acestei
perioade.

6.3. Garantia de participare
Solicitat
□
Nesolicitat ■
6.4. Propunerea tehnică
Propunerea tehnică se va prezenta astfel încât să se asigure posibilitatea verificării
corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul tehnic
de sarcini.
În cadrul propunerii tehnice se va prezenta explicit, prin trimiteri la specificaţii şi
ofertă, dacă produsul oferit răspunde la toate cerinţele tehnice din caietul tehnic de
sarcini.
Dacă propunerea tehnică nu satisface cerinţele caietului de sarcini, oferta va fi
considerată neconformă.
6.5. Propunerea financiara
Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul din propunerea financiară în RON.
Se va completa formularul: Formularul de ofertă
6.6. Modul de prezentare a ofertei
6.6.1 Adresa la care
se depune oferta
6.6.2 Data limită
pentru depunerea
ofertelor
6.6.3 Numărul de
exemplare
6.6.4 Mod efectiv de
prezentare a ofertei
6.6.5 Sigilarea şi
marcarea ofertei

SC INTERSPACE SRL, Orasul Pucioasa, Str.I.H. Radulescu, nr.
140, Judetul Dambovita
06.07.2015, ora 16:00
1 Original
1 Copie
Oferta se va depune la sediul SC INTERSPACE SRL
Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile in plicuri/pachete
separate, marcand corespunzator plicurile “ORIGINAL” si “COPIE”.
Plicurile/pachetele se vor introduce intr-un colet exterior, inchis
corespunzator si netransparent. Coletul exterior trebuie sa fie
marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite
returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta
respectiva este declarata intarziata.
Coletul exterior care contine originalul si copiile trebuie sa fie
marcat cu:
OFERTĂ PENTRU PROCEDURA DE SELECŢIE DE OFERTE PRIVIND
ACHIZITIA DE LUCRARI DE CONSTRUCTIE si INSTALATII,
ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE PENSIUNE TURISTICA IN
CADRUL PROIECTULUI „CONSTRUCTIE SI DOTARE PENSIUNE
TURISTICA”
„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 06.07.2015, ORA 17:00”

Denumirea şi adresa autorităţii contractante
Plicul va conţine în interior 1 original şi o copie cu:
- documente de calificare
- propunere tehnică
- propunere financiară
Plicul va fi insotit de o Scrisoare de Inaintare, depusa la sediul

6.6.6 Modificarea şi
retragerea ofertei

6.6.7 Oferte
întârziate
6.6.8 Deschiderea
ofertelor

6.6.9 Costul asociat
elaborarii si
prezentarii ofertei

autoritatii contractante odata cu acesta.
Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală
neradiabilă.
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme abilitate
oficial în acest sens, documentele respective trebuie să fie
semnate şi parafate conform prevederilor legale.
Nu se acceptă oferte alternative.
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage
oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea
ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica
oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor,
sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie publica.
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii
contractante decat cea stabilita ori care este primita de catre
autoritatea contractanta dupa expirarea datei/orei limita
pentru depunere se returneaza nedeschisa.
Data:06.07.2015
Ora: 17:00
Locul deschiderii ofertelor: SC INTERSPACE SRL, Orasul
Pucioasa, Str.I.H. Radulescu, nr. 140, Judetul Dambovita
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere:
- Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare
la data şi în locul indicat mai sus
- Nicio ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia
ofertelor inacceptabile (depuse după data şi ora limită de
depunere sau la o altă adresă).
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si
prezentarii ofertei sale, precum si documentelor care o
insotesc, iar Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila sau
raspunzatoare pentru costurile respective.

CRITERII DE ATRIBUIRE
Preţul cel mai scazut pe lot
Cea mai avantajoasă ofertă economică

■
□

ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Atribuirea contractului
Preţul contractului va fi ferm în conformitate cu oferta financiară a societăţii
câştigătoare. Actualizarea contractului de achiziţii poate fi invocată în limita
bugetului indicativ al proiectului.
Garanţia de buna execuţie a contractului

Solicitat
■
Nesolicitat □

Cuantumul garantiei de buna executie: 5 %
din valoarea
contractului de lucrari, in lei, fara TVA, in termen de 5 zile de la
semnarea contractului de executie.
Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a
contractului trebuie să fie cel puţin egală cu durata contractului.

9. INFORMAREA OFERTANTILOR
Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică sau, după caz, la anularea
procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi
cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
Această comunicare va fi transmisă şi prin fax şi/sau mijloace electronice .
10. PRECIZĂRI FINALE
Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate.
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor
documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu
angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea
acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului
sub acest aspect.
ADMINISTRATOR,
CATALIN NEDELCOV

