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Achizitie directa 

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 

Nu a existat o consultare de piata prealabila. 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

COMUNA BUCOVAT 

Adresa postala: comuna Bucovat, judetul Dolj, Localitatea: Bucovat, Cod postal: 207125, 
Romania, Punct(e) de contact: Tuta Marius Cristian, Tel. +40 251360285, Email: 
bucovat@cjdolj.ro, Fax: +40 251360257 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 

(ACTIVITATILE PRINCIPALE) 

unitate administrativ 

teritoriala Activitate 

(Activitati) 

Altele: servicii publice locale 

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI 

CONTRACTANTE 

NU 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI  
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II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea 

contractanta/entitatea contractanta 

“Construire dispensar medical, Comuna Bucovat, Sat Palilula,  judetul Dolj” 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de 

prestare a serviciilor 

Lucrari 

Proiectare si executare 

Locul principal de prestare: Comuna Bucovat, Sat Palilula,  jud.Dolj 

II.1.3)   Achizitia implica 

Un contract de achizitii publice 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

Construirea unei cladiri pentru dispensar cu o suprafata construita de 102,70 mp, 

suprafata desfasurata de 102.70 mp si o arie utila de 87,00 mp. 

 

Valoarea totala estimata pentru contractul de  prestari servicii de proiectare si 

executie lucrari pentru proiectul „Construire dispensar medical, Comuna Bucovat, 

Sat Palilula,  judetul Dolj” este de 348.599,81 lei fara TVA, din care: 

-6.796,01 lei fara TVA – valoarea serviciilor de proiectare (verificare = 100 lei; pt = 

3000,01 lei; consultant = 2000 lei; asistenta tehnica proiectant = 1696 lei) 

- 305.741,76 lei fara TVA – valoarea lucrarilor de constructii 

- 21.273,36 lei fara TVA - dotari   

- 9.390,88 lei fara TVA – cheltuieli diverse si neprevazute 

 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

4521000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) 

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari 

publice (Rev.2) 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 

Nu 

II.1.8) Impartire in loturi 

Nu 

II.1.9) Vor fi acceptate variante 

Nu 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 

Valoarea totala estimata pentru prestari servicii de proiectare si executie lucrari 

pentru proiectul „Construire dispensar medical, Comuna Bucovat, Sat Palilula,  

judetul Dolj” este de 348.599,81 lei fara TVA.  

II.2.2) Optiuni 

Nu 
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II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU 

FINALIZARE 

12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a 

serviciilor sau lucrarilor, din care: 

1 luna – servicii de proiectare 

11 luni – executia lucrarii 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1) Ajustarea pretului contractului 

Nu 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI 

TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare 

Nu 

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara 

TVA.   

Garantia se va constitui in conformitate cu art. 40 din H.G. 395/2016 cu 

modificarile si completarile ulterioare.   

 Aceasta poate fi constituita si prin  retineri succesive din sumele datorate pentru 

facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea 

Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil 

distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre 

contractant in contul de disponibil deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din 

valoarea contractului. 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

Fonduri PNDL 2 

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie 

contractul 

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; 

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; 

Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile 

de servicii nr 100/2016. 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale 

Nu 

III.1.5) Legislatia aplicabila 

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 

99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 

100/2016; 
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b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de 

lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea 

Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; 

c) www.anap.gov.ro 

H.G. nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 

privind achizi?iile publice.   

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile 

ulterioare.   

Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr.  863/2008    

Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 597/ 2008    

H.G 273/1994 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la 

inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 

Aceste documente pot fi:   

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata 

impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, 

buget de stat etc.) la momentul prezentarii;   

• cazierul judiciar al operatorului economic si al  membrilor organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 

economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in 

cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul 

constitutiv;   

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul 

economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 

alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;  • alte documente 

edificatoare, dupa caz.   

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de 

inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa rezulte ca operatorul 

economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a 

constituirii precum si faptul  ca are capacitatea profesionala de a realiza 

activitatile ce fac obiectul contractului.   

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Certificat 

constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului, sau in cazul ofertantilor straini,  

documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la 

solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in 

clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 
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III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru evaluarea respectarii 

cerintelor mentionate 

Modalitatea de indeplinire 

Cerinta 1   

 Experienta similara   

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a 
realizat in ultimii in ultimii 5 ani*)  o lucrare 
de constructii civile  similara  in cadrul unui 
contract, maxim trei contracte de lucrari de 
aceeasi natura (ce a inclus proiectarea si 
executia lucrarilor), din care sa rezulte ca 
operatorul economic în cauza a avut 
capacitatea de a gestiona realizarea unui 
obiectiv de investitii similar pentru care a fost 
raspunzator de îndeplinirea indicatorilor de 
performanta si calitate, in valoare de cel 
putin 312.537,77 lei fara TVA;   
   

*) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul 

limita de depunere a ofertelor.   

Nivelul experientei similare se va raporta la 

cursul euro mediu anual BNR.  Pentru 

calculul echivalentei leu/valuta se va aplica 

cursul mediu anual lei/valuta comunicat de 

BNR pentru fiecare an în parte. 

Urmatoarele documente justificative 
care probeaza indeplinirea cerintei 
vor fi prezentate, la solicitarea 
autoritatii contractante,  
- procesul verbal de receptie finala / 

procesul verbal  de receptie la 
terminarea lucrarilor / proces verbal 
pe obiect intocmite în conditiile 
actelor normative care 
reglementeaza receptia lucrarilor, 
care sa ateste faptul ca lucrarile au 
fost executate în conformitate cu 
normele legale în domeniu si ca au 
fost duse la bun sfarsit   si/sau alte 
documente din care sa reiasa 
urmatoarele informatii: beneficiarul, 
cantitatea (indicatori tehnici ce 
caracterizeaza obiectul lucrarii), 
perioada (inclusiv data incheierii 
contractului) si locul executiei 
lucrarilor;   

    

 

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului 

III.2.4) Contracte rezervate 

Nu 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 

Nu 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale 

membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 

Nu 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire 

Online 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Achizitie directa din Catalogul electronic SEAP 
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IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criterii de atribuire 

Pretul cel mai scazut 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica 

Nu 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata 

oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare Moneda in 

care se exprima oferta de pret: RON 

Romana 

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina 

oferta  

30 zile 

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele 

prevazute in Studiul de Fezabilitate. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte 

asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in SF si sa 

demonstreze conformitatea cu cerintele Caietului de sarcini.    

Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada 

capacitatii de a presta serviciile si de a executa lucrarile care fac obiectul 

prezentei proceduri de achizitie publica in conformitate cu cerintele prevazute în 

Caietul de sarcini si SF.   

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate 

de:   

- prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica   

- executia categoriilor de lucrari prevazute în listele de cantitati, întocmirea 

instructiunilor de întretinere si exploatare   

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea 

cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor   

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea în opera a materialelor si 

echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor 

impuse prin caietul de sarcini si SF.   

Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul 

cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti.    

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si 

va contine formularele prevazute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:   

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv    



Fisa de date 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-10-2017 12:51 Pagina 7/7 

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte    

- listele cu cantitatile de lucrari, inclusiv pentru organizarea de santier.    

- extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport 

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei 

Ofertantii vor incarca oferta de pret in catalogul electronic SEAP, iar ofertantul 

selectat va prezenta ulterior propunerea tehnica si propunerea financiara. 

 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC 

Nu 

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare: 

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM 

FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM 

NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 

Nu 

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): 

Tipul de finantare: Fonduri bugetare de stat PNDL 

VI.3) ALTE INFORMATII 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac: Consiliul National de Solutionare a 

Contestatiilor 

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, 

Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 

+40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro 

Organismul competent pentru procedurile de mediere 

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a 

Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.  Termenul de depunere al 

contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

Primaria Comunei Bucovat,  judetul Dolj 

Adresa postala: Comuna Bucovat, judetul Dolj, Localitatea: Bucovat 


