UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA VARFU CAMPULUI
JUDETUL BOTOSANI
Cod poştal 717450, Varfu Campului, jud. Botosani, România
Tel: 0231-627106
Fax: 0331-811568
http://primariavarfucampului.ro/
virfucimp@gmail.com

Nr. .............. din .......................
INVITATIE DIRIGINTIE DE SANTIER:
PRIMARIA VARFU CAMPULUI, cu sediul in comuna Vârfu Câmpului, JUD. Botosani, Romania, cod
postal 717450, tel/fax 0231 627106, 0231 53865, C.F. 3503627, vă invită să participaţi la procedura de
achizitie prin CUMPĂRARE DIRECTĂ în vederea atribuirii contractului de achiziţie servicii de
asistenta tehnica specializata – “Diriginte de santier”, necesare pentru implementarea proiectului
REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA (CF50236-C1-U1) IN VEDEREA SCHIMBARII
DESTINATIEI IN "INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC DE
SEPARARE DE PARINTI". CONSTRUIRE SPATIU CU FUNCTIUNI AFERENTE CENTRULUI SI
UTILITATI”
Obiectul achizitiei directe: achizitionarea serviciilor de dirigentie de santier necesare pentru
monitorizarea proiectarii si executiei lucrarilor de interventie ce urmeaza a se realiza pentru
implementarea proiectului „ REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA (CF50236-C1U1) IN VEDEREA SCHIMBARII DESTINATIEI IN "INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI
IN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI". CONSTRUIRE SPATIU CU FUNCTIUNI
AFERENTE CENTRULUI SI UTILITATI”
Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare:
 Legea 98/2016 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
 HGR nr. 395/2016, pentru aprobarea normelor pentru aplicarea Lg 98/2016
fiind aleasă procedura de CUMPĂRARE DIRECTĂ, in conformitate cu prevederile art.7 alin (5) din Legea
98/2017 .
“(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care
valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care
valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.
Legislatia aplicabila contractului de prestari servicii de asistenta tehnica specializata “diriginte de
santier”: L50/1991, L10/1995, ordinul nr.1496/13.05.2011, ordinul nr.277/19.03.2012, HG 28/2008, HG
273/1994, republicate si completate, precum si alte acte legislative si normative ce decurg din acestea.
In conformitate cu prevederile art.48 din ordinul nr.1496/13.05.2011/cap.VIII, dirigintele de santier – in
calitate de reprezentant al Beneficiarului – va participa la toate fazele de realizare a lucrarilor de interventie
necesare pentru implementarea proiectului „ REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA
(CF50236-C1-U1) IN VEDEREA SCHIMBARII DESTINATIEI IN "INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI". CONSTRUIRE SPATIU CU
FUNCTIUNI AFERENTE CENTRULUI SI UTILITATI”, desfasurandu-si activitatea in trei etape în
următoarele faze de lucrări:
Faza I - pregătirea execuţiei lucrărilor;
Faza II - executarea lucrărilor;
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Faza III - recepţia lucrărilor;
Faza IV - după recepţia la terminarea lucrărilor, pana la recepţia finală a lucrări lor.
DURATA CONTRACTULUI
Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pe o perioada de 12 luni de la data semnarii
contractului de servicii.
In cazul prelungirii termenului de executie al lucrarilor, prestarea serviciilor de dirigentie de santier se va
prelungii până la receptia la terminarea lucrarilor inclusiv.
INFORMATII PRIVIND DEPUNEREA OFERTELOR:
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către Comuna Vârfu
Câmpului, judeţul Botosani la sediul Primariei la REGISTRATURA, până la data de 31.08.2020 ora 14.00.
In cazul in care va fi declarata castigatoare ofertantul castigator va fi invitat sa posteze oferta pe
SEAP. Dupa atribuirea in Catalogul de produse/servicii/lucrari SEAP se va semna Contractul de
servicii DIRIGINTIE DE SANTIER.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 31.08.2020 ora 14.30, la sediul sediul Primariei
Vârfu Câmpului, judeţul Botosani.
CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE / DOCUMENTELE DE CALIFICARE SOLICITATE
Operatorii economici vor prezenta urmatoarele documente:
1. DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese în sensul art. 59 -60 din Legea 98/2016;
2. Copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa Cod Unic de Identificare a firmei sau dupa
Statutul firmei, din care sa rezulte ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al ofertantului
include domeniul ce face obiectul achizitiei, respectiv codurile CAEN corespunzatoare serviciilor ce
constitue obiectul achizitiei publice „7112 – activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de
acestea ”.
3. Oferta tehnica si financiara de participare la achiziţie cu ofertă independenta
4. Declaratie referitoare la personalul de specialitate responsabil pentru prestarea serviciilor de
dirigentie de santier, din care sa reiasa ca ofertantul detine cel putin un diriginte de santier autorizat
(se vor prezenta documentele dirigintelui de santier autorizat).
NOTA:
Dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate se va face pe baza urmatoarelor documente:
– prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa contractile/contractul individuale/individual de munca
(cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte
de prestari servicii pentru acestia sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii certificate pentru
conformitate cu originalul;
– prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa autorizatia/autorizatiile de diriginte de santier pe
domeniile solicitate, certificate pentru conformitate cu originalul, aflate in perioada de valabilitate si sa nu fi
avut sanctiuni.
Oferta va contine:
1. a) documentele de calificare solicitate mai sus;
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2. b) propunerea tehnica va contine:
-o descriere cat mai detaliata a serviciilor de dirigentie de santier, metodologia si planul conceput pentru
prestarea serviciilor de dirigentie de santier aferente investitiei, precum si activitatile si sarcinile concrete
ale dirigintelui de santier;
-ofertantul are obligatia de a specifica in propunerea tehnica ca se angajeaza sa presteze serviciile de
dirigentie de santier pe o perioada de 12 luni, iar în cazul prelungirii termenului de executie al lucrarilor
prestarea serviciilor de dirigentie de santier se va prelungi până la finalizarea acestora .
Ofertantul va include în oferta sa termenele de predare a rapoartelor solicitate, in functie de graficul de
executie a constructiei, ţinând cont şi de materialele pe care Ofertantul trebuie să la asigure.
Ofertantul se va asigura de îndeplinirea următoarelor activitati: pregătirea, implementarea şi gestionarea
tuturor activităţilor viitorului contract, încheiat în urma derulării procedurii de achiziţie, care se vor face sub
directa supraveghere şi cu participarea Autorităţii Contractante. Prestatorul se va asigura şi este
responsabil de realizarea tuturor procedurilor legale cu privire la desfăşurarea activităţilor care fac obiectul
viitorului contract.
3. c) propunerea financiara.
Oferta financiară va fi elaborată urmând structura de mai jos şi va fi folosit următorul cap de tabel:
Nr.
Produs
crt.
1.

servicii de specialist in domeniu/ specialist autorizat –
diriginte de santier

UM

Valoare
Preţ/UM
Cantitate(nr totală
-lei fără
luni)
-lei fără
TVATVA-

luna X

12

X * 12

TOTAL:
Ofertantul va transmite oferta financiară aferenta activităţilor solicitate. Oferta financiară va trebui să includă
oferta de preţ detaliată. Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către Ofertant în vederea
asigurării prestării tuturor serviciilor solicitate prin prezenta documentaţie. La preţul ofertat se va adăuga
TVA.
NOTA:
NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
NU se accepta oferte partiale.
NU se accepta oferte intarziate sau depuse la o alta adresa decat cea mentionata in invitatia de participare,
acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
DA, se accepta oferte ale asocierilor constituite intre operatori economici (societati, PFA s.a.)
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 de zile.
Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului.
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este “preţul cel mai scăzut”,
evaluând întreaga cantitate de servicii solicitate.
Criteriul de atribuire se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.
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In scopul atribuirii contractului de servicii se va intocmi un clasament in ordine crescatoare a preturilor totale
fara TVA, urmand ca oferta care va prezenta pretul cel mai scazut dintre ofertele admisibile, sa fie declarata
castigatoare, iar ofertantul declarant castigator va fi invitat sa posteze oferta castigatoare in Catalogul
SEAP.
Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de servicii, pentru o perioada de 12 luni.
Valoarea estimată a achiziţiei este de 4239,12 lei exclusiv TVA, respectiv 5044,55 lei cu TVA.
Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA si inclusiv TVA, daca firma este platitoare de TVA) şi va cuprinde
valoarea totală a serviciilor solicitate.
Modificarea valorii estimate a contractului se poate face numai prin act aditional, in conditiile prelungirii
duratei de realizare a lucrarilor de interventie si implicit a nevoii de monitorizare a acestora.
In aceasta situatie se va mentine tariful unitar/luna ofertat de prestator.
Pentru orice alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numarul de telefon 0231-627106

PRIMARIA VARFU CAMPULUI
reprezentată prin
Ing. Maria Hutu, Primar
............................

