Anunţ Publicitar
Denumirea achiziţiei: Lucrări de reparaţii tencuieli exterioare şi ornamente la o
construcție parter + 1 etaj aflată în administrarea Școlii Militare de Subofițeri de
Jandarmi ”Grigore Alexandru Ghica”-Drăgășani.
Cod CPV: 45453000-7
Descrierea contractului: Autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze lucrări
de reparaţii tencuieli exterioare şi ornamente la o construcție parter + 1 etaj, constând în
principal din:
- Desfaceri tencuieli exterioare;
- Reparaţii tencuială;
- Desfacere și refacere ornamente profil soclu drept, intermediar și superior, ornamente
superioare și inferioare ferestre, ancadramente verticale ferestre, profile exterioare uși
intrare la pavilion administrativ, pervazuri;
- Tencuială decorativă exterioară;
- Tencuială decorativă soclu;
- Reparații pervazuri;
- Pavare cu pavele suprafață înconjurătoare pavilion administrativ.
Valoarea estimată: 88.426,79 lei fără TVA.
Condiţii contract:
Conform caietului de sarcini si devizului oferta aferente documentaţiei de
atribuire.
Termen efectiv de execuţie maxim 3 luni de la primirea ordinului de începere a
lucrărilor.
Ofertantul declarat câştigător va constitui garanţia de bună execuţie – 9 % din
prețul contractului fără T.V.A., în conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016.
Contractul se va încheia în termen de 3 zile de la data desemnării ofertei
câștigătoare.
Condiţii de participare:
Se solicită ofertantului depunerea următoarelor documente:
1. formularul 1 declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164
din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
2. formularul 2 declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165
din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
3. formularul 3 declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167
din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
4. formularul 4 informaţii generale;
5. Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
6. tabel forță de muncă desemnată;
7. copie atestat R.T.E. și copie contract individual de muncă;
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8. fișă tehnică tencuială decorativă;
9. planul asigurării calității lucrării cu descrierea lucrărilor ce se vor executa în
ordine tehnologică;
10. procedurile tehnice de lucru aferente;
11. proces verbal vizitare amplasament.
În cazul neprezentării unuia sau mai multor documente, ofertantul va fi exclus din
procedura privind achiziția directă a lucrărilor.
Este obligatorie vizitarea amplasamentului înainte de depunerea ofertei și
încheierea procesului verbal de vizitare amplasament care se depune odată cu oferta.
Oferta depusă de operatorul economic care nu a vizitat amplasamentul nu va fi luată în
considerare.
Operatorii economici vor transmite propunerea tehnică şi propunerea financiară.
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât aceasta să demonstreze
îndeplinirea şi respectarea în totalitate a prevederilor caietului de sarcini. Se solicită ca
operatorul economic să indice în cadrul ofertei că la elaborarea acesteia a ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii.
În cadrul propunerii financiare se vor prezenta formularul nr. 5 – formularul de ofertă
cu anexă şi formularul nr. 6 - deviz ofertă pentru lucrări de:
- Desfaceri tencuieli exterioare;
- Reparaţii tencuială;
- Desfacere și refacere ornamente profil soclu drept, intermediar și superior, ornamente
superioare și inferioare ferestre, ancadramente verticale ferestre, profile exterioare uși
intrare la pavilion administrativ, pervazuri;
- Tencuială decorativă exterioară;
- Tencuială decorativă soclu;
- Reparații pervazuri;
- Pavare cu pavele suprafață înconjurătoare pavilion administrativ.
Moneda în care se transmite oferta: RON.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile.
Nu se acceptă modificarea preţului ofertat iar formularul de ofertă trebuie
semnat şi ştampilat de către operatorul economic.
Criterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare: Informaţii suplimentare se pot obţine de la
compartimentul Marketing şi Achiziţii, tel. 0250/810552, interior 23593.
Achiziţia de la ofertantul desemnat câştigător va fi făcută din catalogul electronic
al noii aplicații SEAP, operatorul economic declarat câştigător va publica oferta în noua
aplicație SEAP, în vederea finalizării achiziţiei.
Prezentul anunţ nu obligă autoritatea contractantă să accepte o ofertă sau să
efectueze achiziţia. Achiziţia propriu zisă se va efectua în funcţie de alocaţiile bugetare
existente şi necesarul unităţii.
Oferta va fi transmisă la nr. de fax 0250/810532 sau la adresa de e-mail
achizitii.smsjd@scoaladragasani.ro sau la sediul autorităţii contractante.
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