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SPECIFICAŢII
La procedura de atribuire a Contractului de lucrări:
 Construcție: Extindere hală de producţie

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
„Creşterea Competitivităţii Economice”
AXA PRIORITARĂ 1
Un sistem inovativ și ecoeficient de producție
DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 1
Investiții productive și pregătirea pentru competiție pe piață a întreprinderilor, în special a IMM
OPERAŢIUNEA a)
Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv pentru investiții tangibile și
intangibile
A2- Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru
întreprinderile mici și mijlocii
Titlul proiect: “Creșterea competitivității firmei S.C. VOBISCUM IMPRIMERIA S.R.L. prin
construcției și echiparea unui hale de producție tipografică”
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I. Informaţii generale

Obiectul contractului de lucrări:
 Construcție: Extindere hală de producţie

Locul de extindere hală de producție ( locația implementării proiectului ) este: Județul Cluj,
Localitatea Sat. Codor, Comuna Jichisu de Jos, Nr. 166

Tipul și durata contractului:


contract de lucrări



durata contractului: până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, 30.10.2014

Termenul final de execuţie a lucrărilor de construcții: 15.09.2014
Valoarea estimată a contractului:
 Construcție: Extindere hală de producţie: 535.795 Ron fără TVA

Procedura de atribuire aplicată: Ordin 1120 din 2013
Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 31.12.2013 ora 13:00
Locul şi modalitatea de depunere:
Ofertele se pot depune personal, prin poştă, sau cu curierat rapid, la adresa: Dej, str.
Traian, nr.14
Pe plic se trec datele de identificare ale ofertantului. Oferta trebuie să fie semnată şi ştampilată în
original.
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Data, ora şi locul deschiderii ofertei:
Adresa: Dej, str. Traian, nr.14, 31.12.2013, în intervalul orar: 14: 00 - .17 : 00

Limba de redactare a ofertei: Limba română

Moneda folosită: RON
Ofertele alternative: interzise

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:
Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la:
Adresă poștă electronică: office@vobiscum.ro
Telefon: 0744 594 586
Fax: 0264 212468
Persoana de contact: Șutea Mircea Claudiu
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II. Specificaţii tehnice minime
Pe următorul link (link deschis publicului, nu necesită înregistrare, sau parolă: click pe
Download, Download anyway) puteţi descărca toate detaliile şi specificaţiile tehnice aferente
contractului de lucrări:
https://drive.google.com/file/d/0B0KiPW-wCRwDZkpSb3VYV215c0U/edit?usp=sharing
 Părţi scrise:
o Antemăsurătoare
o Caiet de sarcini
o Memoriu rezistenţă
o Proiect tehnic
 Părţi desenate
 Formulare
o Formular F1, F2: centralizatoare
o Deviz general, deviz pe obiecte
o Formular F3 – Lista cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări, Formular C6 –
Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale, Formular C7 – Lista
cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, Formular C8 – Lista cuprinzând
consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii, Formular C9 – Lista
cuprinzând costurile privind transporturile – pentru fiecare categorie:


arhitectură



construcţii metalice



electrice



sanitare



terasamente



termice
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Indicaţii pentru întocmirea ofertei:
Vă rugăm să completaţi toate formularele incluse în anexa acestui document:
 F3, C6-C9 – pentru fiecare categorie
 2 centralizatoare: F1, F2
 Devizul general, şi devizul pe obiect
De asemenea, pe un document separat, vă rugăm să specificaţi respectarea următoarelor condiţii
obligatorii:
 Garanţie de bună execuţie: min. 5% din valoarea contractului – condiţie obligatorie în
contractul de lucrări; metoda de constituire: pe un cont bancar constituit în special pentru
„garanţie de bună execuţie” în favoarea firmei VOBISCUM IMPRIMERIA SRL,
constituit până la momentul semnării contractului de lucrări
 Descrierea experienţei în domeniu, cu evidenţierea unor lucrări referinţă similare cu cea
ofertată (hală de producţie)
Documente obligatorii de anexat la ofertă:
 Certificat constatator: Ofertantul terbuie să depună un certificat constatator detaliat,
emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea ofertei, în original
 Certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor şi taxelor la bugetul consolidat,
în termen de valabilitate, în original – menţiune: numai ofertanţii fără datorii vor fi
consideraţi ofertanţi eligibili prin prezenta procedură
DATA: 20.12.2013
SC VOBISCUM IMPRIMERIA SRL
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