JUDETUL BIHOR
ORASUL VASCAU
PRIMARIA ORASULUI VASCAU

Nr. 3828 din 7.06.2018
INVITATIA DE PARTICIPARE
pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica ce are c
,,Proiectare si executie lucrari aferente obiectivului de investitii ,,Reabilitare gradi
program normal, oras Vascau,judetul Bihor"

U.A.T. ORASUL VASCAU are onoarea sa va invite sa participati la cumpar
pentru contractarea executiei lucrarilor ce au ca obiect ,,Proiectare si executie Luera · aferente
obiectivului de investitii ,,Reabilitare gradinita cu program normal, oras Vasca , judetul
Bihor"
Avand in vedere ca proiectul subscrisei ORASUL VASCAU cu titlul ,, eabilitare
gradinita cu program normal, oras Vascau, judetul Bihor", a fost selectat pentru fin tare din
Programul National de Dezvoltare Locala finantat de la Bugetul de stat ~i faptul ca -a semnat
contractul de finantare, inregistrat sub numarul 3276 din 11.05.2018 intre UAT RASUL
VASCAU SI MDRAPFE intervine ca necesara demararea achizitiei serviciilor de pr iectare si
executie a lucrarilor.
Lucrarile de reparatii a gradinitei cu program normal sunt necesare avand in v dere stare
de degradare avansata in care se afla cladirea care deserveste copiilor din orasul Vasca si satele
apartinatoare, realizandu-se astfel o imbunatatire a infrastructurii locale prin crearea un r conditii
adecvate in care sa se desfasoare procesul educational.
Pentru demararea acestei lucrari a fost intocmit un deviz estimativ (antema uratoare),
inclusiv liste privind cantitatile de lucrari, care se constituie ca ~i Anexa nr. 1 la preze
de necesitate ~i care prezinta un Deviz General al lucrarii avand o valoare estimat
420.863,86 lei fara TVA.

Valoarea estimata totala este de 436.063 ,86 lei fara TVA.
Din devizul general al proiectului, valoarea estimata a achizitiei este constituita din
linii bugetare (valori fara TVA):
Capitolul 4: Cheltuieli pentru investitia de baza:
Subcapitolul 4.1. Lucrari de constructii si instalatii 407.863,86 lei fara TVA.
Subcapitolul 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionare 5.000 lei fara T
Subcapitolul 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
fara TVA
Subcapitolul 3.3
Proiectare si inginerie 12.000 lei fara TVA:
Subcapitolul 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 12.000 lei fara TVA
Subcapitolul 3 .8.1 Asistenta tehnica 1.000 lei fara TVA.

atoarele

Conditii de participare:
l .Criteriul de atribuire utilizat in vederea atribuirii contractului de lucrari la care am fa.cut
referire in cele de mai sus va fi in mod exclusiv ''pre/ul eel mai scazut", iar ofertele vo fi fa.cute
in lei fara TVA pentru obiectivul: ,,Proiectare si executie lucrari aferente obiec ivului de
investitii ,,Reabilitare gradinita cu program normal, oras Vascau,judetul Bihor".
2. Ofertantul va elabora Proiectul tehnic in conformitate cu documentatia tehnica ce va fi pusa la
dispozitia ofertantilor pentru a fi studiata.
3. Proiectul tehnic se va elabora in 3 exemplare originale si in format electronic pe C
transmise autoritatii contractante in conformitate cu termenul acordat pentru prestarea
respectiv 1 luna.
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4. Executia lucrarilor se va desfasura pe o perioada de 20 de luni de la data emiterii or inului de
incepere a lucrarilor, conform graficului de executie.
5. Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului de oferta.

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de gajare in
contract.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri dac sunt sub
efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor co tractuale,
precum si marja de profit.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:
- executia categoriilor de lucrari prevazute in listele de cantitati, intocmirea instruct unilor de
mtretinere si exploatare
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacere cadrului
natural dupa finalizarea lucrarilor
- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echip mentelor
necesare functionarii obiectului contractului,
conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul c lucrarile
executate de asociati, subcontractanti
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si v contine
formularele prevazute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
- devizele oferta;
- lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
- fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice
- listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii organizare de santier.
6. Propunerea tehnica va respecta in totalitate cerinte din Studiul de fezabilitate.
7. Ofertantii, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile pr vazute la
art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Demararea acestei achizitii de lucrari se va face prin cumparare directa care v fi initiata
online, prin SEAP - sectiunea Proceduri de atribuire - Cumparari directe - Catalog roduse Lista catalog de produse, conform prevederilor Legii 98/2016 privind achizitiile publice
0 eratorul economic ofertant are obli atia de a detine un certificat SEAP val d la data
de unerii ofertelor in vederea inscrierii lucrarii in catalo ul electronic de roduse/s 1c11 sau
lucrari e care il detine. Astfel ofertantul declarat casti ator in urrna comunicarii r zultatului
rocedurii va avea obli atia ostarii lucrarii ofertate in maxim 2 zile lucratoare de 1 nmuea
comun1car11.
Alte informatii pot fi obtinute de la sediul Primariei Orasului Vascau, adresa: r. Unirii,
nr. 75, jud. Bihor, telefon: 0259 336 157, fax: 0259-336159 cod postal: 415800, co ul fiscal:
4969090.
Data limita pentru depunerea sau transmiterea ofertelor este: 11.06.2018, ora 12: 0.
Data, ora ~i locul deschiderii ofertelor: 11.06.2018, ora 13:00, la adresa posta a: Orasul
Vascau, str. Unirii, nr. 75, jud. Bihor, telefon: 0259 336 157, fax: 0259-336159 c d postal:
415800.

Cu deosebit respect,

Consultant:
S.C. NICOLAE BLAJ CONSULT S.R.L
BLAJ NICOLAE FLORIAN - DIRECTOR GENERAL

