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I.

INTRODUCERE

DENUMIREA
CONTRACTULUI

“Lucrari de reabilitare a centruluisocial si dotare cu sisteme de
accesibilizare pentru persoane cu dizabilitati.
Cod CPV: CPV: 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare,
85312500-4 - Servicii de reabilitare

NECESITATEA
INVESTIȚIEI

Implementarea activităților de asistență social și medical cu grupul țintă în
cadrul proiectului Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a
marginalizării în Livezeni (ID103800)

SOLICITANT
PARTENER 1
PARTENER 2
PARTENER 3
PARTENER 4

Comuna Livezeni
Scoala Gimnaziala "Benedek Elek" Livezeni
Asociația pentru Inovare Socială
Fundația Creștină Rhema
Unic Sports SRL

DURATA PROIECTULUI

36 luni, respectiv până în august 2020

II.

DETALII DESPRE PROIECTUL ”MĂSURI INTEGRATE PENTRU
COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A MARGINALIZĂRII ÎN LIVEZENI”
1.1 OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este diminuarea fenomenului de excluziune sociala si saraciei in
comunitatea marginalizata din comuna Livezeni, jud. Mures, prin furnizarea de masuri integrate de sprijin si
asistenta pentru 150 de gospodarii, respectiv 600 persoane.
Obiectivul general al proiectului se va realiza prin furnizarea de servicii integrate de crestere a
accesului si a participarii la educatie, sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii, sustinerea
antreprenoriatului, furnizarea de servicii medicale si sociale, imbunatatirea conditiilor de locuit, asistenta
jurdica pentru reglementarea actelor, care se adreseaza membrilor comunitatii marginalizate din comuna
Livezeni, in numar de 600 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care cel putin 36%
femei si 70% persoane de etnie roma.
Pachetul de masuri propuse in cadrul proiectului vor contribui la:
 Cresterea accesului si participarii copiilor si tinerilor la educatie, piatra de temelie in formarea
ulterioara a acestora – 294 pers.,respectiv 57% din totalul copiilor cu varste intre 3-16 ani din
comunitate;

 Prevenirea fenomenului de abandon scolar prin implementarea unui program de educatie tip
scoala dupa scoala, consiliere scolara, mentorat – 294 pers.;
 Dintre persoanele din comunitatea marginalizata care vor beneficia de masuri de stimulare a
participarii la o forma de educațiesau prevenție a abandonului scolar 71% vor fi persoane de
etnie roma – respectiv 210 persoane.
 Imbunatatirea nivelului de ocupare a fortei de munca la nivel local prin implementarea
programului integrat de sprijin – 306pers. consiliate si orientate profesional si mediate pe piata
muncii, din care minim 92 pers. ocupate;
 Imbunatatirea competentelor profesionale ale persoanelor afectate de fenomenul de excluziune
sociala – 306 pers. Careurmaresc o calificare (respectiv 32% din totalul nr. de persoane din
populatia de varsta activa neocupata), din care minim 75% vor obținesi certificatul de calificare,
respectiv 230.;
 Dintre beneficiarii de servicii integrate de ocupare cel puțin 210 persoane vor fi de etnie roma,
respectiv 69% din beneficiariitotali de servicii integrate de ocupare..
 Dezvoltarea, implementarea si functionarea sustenabila a unui set de servicii sociale, medicale
si socio-medicale in scopulîmbunatațirii starii generale de sanatate in comunitate si preventia
diverselor afectiuni (prin realizarea de masuri de preventie si analizemedicale);
 Stimularea dezvoltarii socio-economice la nivel local prin dezvoltarea unui numar de 40 noi
afaceri in comuna Livezeni;
 Reglementarea actelor pentru persoanelor din comunitatea defavorizata (actele de identitate, de
stare civila, documentele deproprietate, alte situații juridice incerte), obținerea de drepturi civile si
sociale etc – 87 pers. : acte de proprietate si 30 pers. : certificat denastere si acte de identitate;
 Diminuarea fenomenului de saracie si excluziune a membrilor comunitatii marginalizate prin
imbunatatirea conditiilor de locuitpentru un numar de 150 de gospodarii beneficiare si implicit
prin implementarea masurilor integrate de sprijin in comunitate;
 Derularea de campaniii de informare care au ca scop pregatirea procesului de desegregare si
integrare a grupului marginalizatîn societate, precum si activitati pentru cresterea gradului de
implicare a membrilor comunitatii în rezolvarea problemelor acesteia; Inparalel se va avea in
vedere dezvoltarea unui program de voluntariat la nivelul comunei în care sa fie implicati tinerii si
în general membrii
 comunitatii si desfasurarea unei campanii de informare si constientizare în rândul membrilor
comunitatii privind asumarea responsabilitatiipe care o au fata de aceasta si implicarea în
activitatile organizate prin proiect;
 Promovarea si respectarea standardelor de calitate a mediului, a principiului privind egalitatea
de sanse intre femei si barbati siasigurarea de oportunitati la educatie si pe piata muncii pentru
persoanele ce provin din comunitatea marginalizata.
 Dintre cei 600 de beneficiari ai serviciilor integrate realizate prin proiect cel puțin 70% vor fi
persoane de etnie roma, acestafiind grupul ținta care are cea mai mare nevoie de serviciile
disponibile pentru depasirea condiției de marginalizare si excluziune.

1.2 OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
Obiectivul general este sustinut de 7 obiective specifice ce asigura interventia integrata in cadrul
comunitatii marginalizate, astfel:
OS1. Cresterea nivelului de informare si educatie pt 294 de persoane, din care 210 persoane de
etnie roma provenind din comunitateamarginalizata, prin activitati de sprijin pentru cresterea accesului,

participarii la educatie si prevenirea abandonului scolar, programe de tip”Scoala dupa scoala” , consiliere si
educatie parentala, informare, activitati educative, recreative si de dezvoltare
OS2. Imbunatatirea conditiilor de acces si participare pe piata muncii la nivel regional si local pentru
306 pers. din comunitateamarginalizata, din care 210 pers. de etnie roma, someri si persoane inactive, prin
implemenarea de masuri integrate de ocupare:informare si orientare profesionala, mediere pe piata muncii
precum si programe de formare profesionala
OS3. Dezvoltarea antreprenoriatului în comunitatea marginalizata prin furnizarea de servicii de
consiliere antreprenoriala pentru 300 pers.si sprijinirea unui numar de 40 de persoane intreprinzatoare in a
dezvolta si gestiona noi afaceri competitive;
OS4. Dezvoltarea si implementarea unui pachet de servicii integrate, sociale, medicale si medicosociale, adresate unui numar de 600 depers. afectate sau aflate în risc de saracie si excluziune sociala, in
cadrul Centrului Comunitar din comunitatea marginalizata a comuneiLivezeni
OS5 Îmbunatatirea conditiilor de locuire pentru 150 de familii care traiesc în conditii precare, afectate
sau aflate în risc de saracie siexcluziune sociala, din comunitatea marginalizata a comunei Livezeni
OS6. Imbunatatirea situatiei juridice prin furnizarea de servicii de asistenta juridica catre 117 pers.
pentru reglementarea actelor deidentitate si de proprietate
OS7. Dezvoltarea de campanii de informare si actiuni in vederea cresterii gradului de implicare si
proactivitate a membrilor comunitatiimarginalizate in solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea marginalizata
1.3 GRUPUL ȚINT Ă
Grupul tinta al proiectului „ Masuri integrate pentru combaterea saraciei si marginalizarii in Livezeni”
este format din ersoane in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate – 600, grupate
dupa cum urmeaza:
 Copii de varsta prescolara - 100 persaone
 Copii de varsta scolara – 194 persoane
 Copii de varsta prescolara sau scolara de etnie roma – 210 persoane
 Femei – 110 persoane
 Persoane de etnie roma – 420 persoane
 306 persoane fara calificare sau cu calificari redundante, din care 210 de etnie roma(fara cerere
pe piata muncii)
 70 familii cu 3 sau mai multi copii
 15 persoane cu disabilitati/ persoane cu varsta intre 50 si 64 de ani.
570 persoane in risc de saracie si excluziune sociala existente in comunitatea marginalizata din satul
Livezeni sau care domiciliul pe razasatului Livezeni, judetul Mures in plus, fata de acestea in cadrul cercetarii
preliminare au fost identificate 30 persoane care locuiesc peteritoriul comunei si nu au acte de identitate.
Astfel din cercetarea preliminara, asa cum vom arata si mai jos, locuitorii comunitatii marginalizate
din satul Livezeni se incadreaza lacategoria persoane la risc de saracie si excluziune sociala ca urmare a
faptului ca se confrunta cu deprivare materiale severa astfel caacestia nu isi pot permite:




Sa plateasca chiria sau utilitatile – 145 de gospodarii nu sunt racordate la reteaua de apa, 211
gospodarii nu sunt legate lareteaua de canalizare, mai mult 55 % dintre gospodarii se afla in
stare mediocra iar 15 % în stare rea si insalubra. In plus 65 % dintregospodarii sunt sunt supraaglomerate
Sa asigure incalzirea adecvata a locuintei – 70 de gospodarii primesc indeminzatii pt incalzirea
locuintei, iar 11 de gospodariinu beneficiaza deloc de incalzire pe timpul iernii






saptamana de vacanta departe de casa – 100 familii traiesc din alocații si indemnizatii, iar 200
de familii din venitul minimgarantat
Sa faca fata unor cheltuieli neprevazute – 1– 100 familii traiesc din alocații si indemnizatii, iar
200 de familii din venitul minimgarantat ceea ce nu le perimite sa faca fata unor cheltuieli
neprevazute, aceste venituri le asigura partial nevoile zilnice cu hrana siimbracamintea.
masina de spalat / Un autoturism /TV color – 100 familii traiesc din alocații si indemnizatii, iar
200 de familii din venitul minimgarantat

De asemenea, acestia traiesc in gospodarii cu intensitate extrem de redusa.

III.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONTRACTULUI

Executantul va asigura Lucrari de reabilitare a centrului social si dotare cu sisteme de accesibilizare
pentru persoane cu dizabilitati în vederea implementarii activităților proiectului ”Măsuri integrate pentru
combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni”, POCU/18/4/1/103008/Reducerea numarului de
comunitati marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii roma (acele comunitati încare
populatia apartinând minoritatii roma reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii) aflate
în risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate, Proiect cofinantat din Fondul
Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.
Contractul include următoarele tipuri de lucrari:
Încăperea nr. 1 - ( 8,5m x 7,0m; H=3,85m ) Sala mică de activități în grup mic, și activități cu
părinții
Placare gresie:demontat gresie existentă, turnare șapă autonivelantă, montarea plăcilor ceramice de
gresie, chituirea rosturilor și realizarea rosturilor de dilatație : 59,5 mp
Materiale :
-Șapă autonivelantă;
-Gresie interior tip parchet;
-Adeziv gresie;
-Chit 3mm;
Manoperă:
Zugrăveli interioare: pregătire spațiu, curățare pereți, gletuit în 3 straturi, șlefuit, vopsit : 119,4 mp
Materiale :
Manoperă :
Tavan suspendat casetat: montaj tavan fals (plafon) din gips-carton: 59,5mp
Materiale :
Manoperă :
Rampă acces persoane cu dizabilități.
Încăperea nr. 2 - ( 17,0m x 8,5m; H=4,84m ) Sala mare de activități comune, și activități cu
părinții

Placare gresie : demontat parchet existent, turnare șapă autonivelantă, montarea plăcilor ceramice
de gresie, chituirea rosturilor și realizarea rosturilor de dilatație : 144,5mp
Materiale :
-Șapă autonivelantă
-Gresie interior tip parchet
-Adeziv gresie
-Profile de dilatare
-Chit 3mm
Manoperă :
Zugrăveli interioare : pregătire spațiu, curățare pereți, gletuit în 3 straturi, șlefuit, vopsit: 246,9mp
Materiale :
Manoperă :
Tavan suspendat casetat : montaj tavan fals (plafon) din gips-carton: 144,5mp
Materiale :
Manoperă :
Rampă acces persoane cu dizabilități.
Renovat scenă ( 6,3m x 8,5m; Hscenă=1,0m; H=4,84m )
Renovat structură scenă : demontat scenă existentă, reabilitare structură lemnoasă, placare cu OSB
Materiale :
-Material lemnos 4,2 mc
-Plăci OSB cu grosimea de 22mm
Manoperă :
Zugrăveli interioare : pregătire spațiu, curățare pereți, gletuit în 3 straturi, șlefuit, vopsit : 143,4 mp
Materiale :
Manoperă :
Tavan suspendat casetat : montaj tavan fals (plafon) din gips-carton : 53,55mp
Materiale :
Manoperă :

Hol intrare spate ( 20,7m x 3,7m; H=3,9m )
Placare gresie : turnare șapă autonivelantă, montarea plăcilor ceramice de gresie, chituirea
rosturilor și realizarea rosturilor de dilatație : 76,59 mp
Materiale :
-Șapă autonivelantă
-Gresie interior tip parchet

-Adeziv gresie
-Profile de dilatare
-Chit 3mm
Manoperă :
Zugrăveli interioare : pregătire spațiu, curățare pereți, gletuit în 3 straturi, șlefuit, vopsit : 190,32 mp
Materiale :
Manoperă :
Tavan suspendat casetat : montaj tavan fals (plafon) din gips-carton : 76,59 mp
Materiale :
Manoperă :
Curățare pod:

Reînnoirea vechiului acoperiș , 750mp
Demontat ţigle, reparat structură lemnoasă, schimbat leaţuri. Montarea sistemul complet de acoperiș
ceramic, schimbarea sistemului de jgeaburi și burlane : 118 ml
Materiale :
-Țiglă ceramică și accesorii
-Folie, opritori de zăpadă
-Sistem jgheaburi
Manoperă :
Instalații electrice centru social : schimbarea instalației electrice existente.
Instaţii gaze naturale:
- Demontat şi remontat instalaţii existentă;
- Proiectare;
- Taxe şi avize;
- Manoperă şi materiale;
- Electrovalvă gaz 1inch.
Instalaţii de încălzire:
-

Proiectare + avize;
Materiale;
Manoperă;

Instalaţii electrice: reabilitarea instalaţiei electrice existente, tablou electric, 48 buc.corpuri de
iluminat cu led, montat în tavan casetat, întrerupătoare 13 buc.,prize 35 buc.,întrerupător scară 6
buc, reflectoare cu senzor 8 buc, reflectoare cu led 2 buc.
Materiale:
Manoperă:

Mobilier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•







IV.

Masa HEXAGON reglabila pentru gradinita cu colturi rotunjite - 5buc
Scaun pentru gradinite(albastru,H=550mm) - 35 buc
Dulap cu rafturi (1296x350x1040mm) - 2 buc
Banca vestiar pentru copii (1200x300x300mm) 3 buc
Dulap biblioteca cu 4 usi 2 din sticla(802x403x1816mm)
Dulap biblioteca cu 4 usi - 2 buc
Tabla scolara monobloc alba pe suport mobil 1700X1000 mm
Mese de conferinta Lungime: 400 cm, Inaltime: 80 cm, Adancime: 150 cm - 3 buc
Scaune conferinta, curs - 50 buc
Birou calculator - 3 buc
Scune pt masa de birou calculator - 3 buc
Dulap biblioteca fara usi
Cuier - 2 buc
Birou de tip cubical, 4 statii de lucru, prevazute cu suport pentru tastatura, si suport pentru acte.,
culoare lemn natur.
2 staţii de birou, în formă L de înălţime 80cm, lungime 125cm, lăţime 55cm;culoare lemn natur
1 staţie de birou 140 cm lungime, 70cm lăţime, înălţime 80cm.culoare lemn natur
Raft de agăţat pe perete cu 3 compartimente, 50cm lăţime, compartimentele de 40cm, lungime
totală 40cm X3.culoare lemn natur
Piesă mobilă tip masă pentu multifuncţională de dimensiunile 60cmx60cm, 50cm, înălţime
40cm.culoare lemn natur
Dulap tip arhivare, 4 buc, înălţime 250cm, laţime 60cm., adâncime 50cm.culoare lemn natur

CRITERII DE CALIFICARE
Ofertantul va face dovadă că îndeplinește următoarele criterii de calificare:

Ofertantul selectat va constitui garanție de bună execuție in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a
contractului. Garantia buna executie (conf. art. 40 din HG 395/2016) va fi constituită astfel:
a) Virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/societatea de asigurari,
b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul are obligatia sa deschida la
Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusa nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%
din pret contract. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pâna la concurenta sumei stabilite
drept garantie buna executie în documentatia de atribuire.
Modul de restituire a garantiei de buna executiese face în conformitate cu art. 42 alin.4 din HG
395/2016.
Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului
de achiziție publică.

V.

CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI EXPERIENȚA A OFERTANTULUI
În vederea probării capacităţii tehnice, ofertantul va prezenta contracte similare.

1. GESTIONAREA RELAȚIEI CU AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI
CONSORȚIUL REALIZAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Gestionarea relației cu autoritatea contractantă se va realiza prin intermediul întâlnirilor, comunicărilor prin
intermediul email-lui și rapoartelor periodice de activitate.
Demararea executiei lucrarilor se va realiza dupa o intalnire comuna la care vor participa reprezentanți ai
autorității contractante și a ofertantului declarat castigator in urma prezentei proceduri.
Pe parcursul derulării contractului vor fi realizate la sediul autorității contractante
-

Întâlniri de lucru și sedinte periodice

-

Întâlniri de lucru și ședințe de monitorizare al stadiului de implementare a contractului

-

Sedințe ad hoc pentru evaluarea lucrarilor si stadiul acestora

2. FACTORI PENTRU EVALUAREA PROPUNERII TEHNICO – FINANCIARE
Achizitorul va stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire “prețul cel mai scăzut” cu
respectarea caracteristicilor prezentate în documentele achizitiei.

3. CERINȚE PRIVIND PROPUNEREA TEHNICĂ
Oferta tehnică se va prezenta și redacta în limba română, astfel încât să fie posibilă identificarea cu
ușurință a corespondenței cu cerințele minime din Caietul de sarcini, precum și pentru realizarea evaluării
ofertei.
Toate cerințele din prezentul caiet de sarcini, sunt minime și obligatorii, nerespectarea oricăreia
dintre cerințe duce automat la declararea ofertei ca fiind neconformă.
Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative ci doar oferte complete și care satisfac toate cerințele
prezentei documentații.
Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să fie posibilă maparea cu ușurință a
corespondenței cu specificațiile tehnice din acest caiet de sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde cel putin elementele minimal prezentate în continuare.
Perioada de garantie:
- pentru lucrari: minim 2 ani
- pentru dotari- mobilier: minim 2 ani
Prezentarea generala a Ofertantului

Descrierea organizatiei: date de identificare (denumirea, data infiintarii, forma de organizare si sediul
acesteia), reprezentanti legali si pozitia acestora in firma, persoana de contact si pozitia acesteia in
cadrul echipelor de lucru.
Se va intocmi un grafic de executie a lucrarilor si se va prezenta o lista de cantitati cu indicarea
necesarului de resurse.
Se va prezenta o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru
executarea lucrarilor, corelata cu graficul de executie.
Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca, la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care
vor fi respectate de catre ofertant pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari
MONITORIZAREA LUCRARILOR:
Autoritatea Contractanta impreuna cu Partenerul 3 are drept de monitorizare si control asupra
modului de desfasurare a activitatilor de executare.
Autoritatea Contractanta va achita lucrarile executate, pe baza facturilor emise de ofertant pentru
documentațiile predate în baza unui centralizator.
Ofertantul va depune la facturare minim urmatoarele documente:
1

un centralizator al lucrarilor ce trebuie executate;

Autoritatea Contractanta va achita executantului, valoarea lucrarilor, dupa receptia acestora
pe baza facturii emise de acesta si documentelor justificative, in termen de 15 zile de la data primirii
facturii, in perioada 25 — 30 ale lunii urmatoare, in maxim 3 zile din momentul in care Autoritatea
Contractanta dispune de fonduri in conturile de proiect.
Evaluarea lucrarilor: va fi efectuata de catre Autoritatea Contractanta pe toata durata implementarii.
OBLIGAŢIILE OFERTANTULUI
Executantul va ţine o evidenţă riguroasă a stadiului de realizare al lucrarilor și va comunica Autorității
contractante orice motive care ar duce la ne-realizarea la timp a acestor lucrari.
Propunerea ofertantului va fi prezentată într-o manieră care să asigure identificarea cu usurință a
elementelor ce trebuie evaluate, precum corelarea cu documentele ce probează îndeplinirea criteriului.
Nerespectarea cerințelor din caietul de sarcini sau absența în cadrul conținutului ofertei a
specificațiilor și lucrarilor ofertate pentru fiecare din cerințele din caietul de sarcini va atrage încadrarea
ofertei ca fiind neconformă.
Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică în concordanţă cu prevederile din caietul de sarcini.
Propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al tuturor specificaţiilor conţinute în caietul de
sarcini, prin care ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice
respective.
Ofertanţii care participă la procedura de atribuire înţeleg să ofere numai servicii care să
îndeplinească condiţiile tehnice minime.

Propunerea tehnică se întocmeşte, astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în
aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de
sarcini.
Ofertantul are sarcina de a face dovada cu cerinţele caietului de sarcini şi de a dovedi că în
realizarea propunerii financiare a luat în calcul toate costurile ce rezultă din implementarea contractului,
precum (costuri salariale, costuri de transport, cazare şi masă, costuri cu emiterea certificatelor etc).
În scopul probării îndeplinirii cerinţelor privind actiunile minime solicitate, autoritatea contractantă îşi
rezervă dreptul de a solicita detalieri suplimentare ale actiunilor propuse.
4.

PROPUNEREA FINANCIARĂ:

Preturile din oferta nu vor include TVA.
Oferta va fi insotita de un DEVIZ DE LUCRARI si va contine si orice alte cheltuieli ce ar mai putea sa apara
in legatura cu executarea lucrarilor si nu au fost mentionate in prezentul caiet de sarcini, cheltuieli care cad
de asemenea in sarcina executantului.
In pretul de ofertare pentru mobilier va fi inclusa si montarea,
Propunerea financiară va fi exprimată în lei.
Operatorul economic va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile cu
privire la preţ, tarif, precum şi alte condiţii financiare legate de obiectul contractului.
Oferta va fi evaluată în baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.
Propunerea financiara va contine:
a.) Formularul de oferta –elementul principal al propunerii financiare, evidentiaza pretul total ofertat
fara TVA, pentru îndeplinirea în totalitate a contractului de executie.
b.) Centralizator de preturi pentru mobilier;
Insotite de Devizul de lucrari ce va contine toate cheltuielile necesare ce cad in seama executantului.
Se accepta doar preturi cu maxim 2 (doua) zecimale.
NU se accepta depunerea de oferte alternative.
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de
angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri daca sunt sub
efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica îndeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de
profit.
Modul de prezentare a ofertei
Vor fi acceptate numai ofertele depuse pâna la data limita de depunere a ofertelor inscrisa in anuntul
de publicitate.
Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si va indica
motivat, în cuprinsul acesteia care informatii din propunrea tehnica si din propunera financiara sunt

confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, conform art.123 alin.(1)
din HG 395/2016. În cazul în care nu este depusa o declaratie cu informatiile mai sus solicitate, propunerea
tehnica si propunerea financiara sunt considerate documente publice în sensul Legii 544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public.
Oferta va fi elaborata in limba romana.
Perioada de timp in care ofertantii isi mentin oferta valabila: minim 60 de zile.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții vor face dovada faptului că nu se încadrează în
situaţiile prevăzute de art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016.
Ofertanții (inclusiv terții susținători și subcontractanții, dacă e cazul) vor completa formularele puse la
dispoziție de autoritatea contractantă, prin care vor confirma că nu se află în niciuna dintre situațiile de
conflict de interese vizate de legiuitor prin prevederile art. 59, 60 din legea 98/2016.
Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de
îndeplinire a contractului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens.

Întocmit,
Sabău Marius Ciprian – Manager proiect
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