Nr. 1594/20.12.2018

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru atribuirea achiziției, având ca obiect
„Amenajare drumuri de acces: Asternere material anticontaminant din geotextil, strat de
balast si strat de piatra sparta, conform proiect nr. 044/2018, pentru:
- parte din drum acces 3 cu lungimea de 156 ml/ 7m latime
- tronsonul de drum acces 6 cu lungimea de 79 ml/7m latime
- tronsonul de drum acces 7 cu lungimea de 137ml/7m latime
- tronsonul de drum acces 8 cu lungimea de 145 ml/7m latime”
S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., în calitate de autoritate contractanta, vă
invită să depuneți oferta pentru achizitia având ca obiect „Amenajare drumuri de acces: Asternere
material anticontaminant din geotextil, strat de balast si strat de piatra sparta, conform
proiect nr. 044/2018, pentru:
- parte din drum acces 3 cu lungimea de 156 ml/ 7m latime
- tronsonul de drum acces 6 cu lungimea de 79 ml/7m latime
- tronsonul de drum acces 7 cu lungimea de 137ml/7m latime
- tronsonul de drum acces 8 cu lungimea de 145 ml/7m latime”






Achiziție directă
CPV: 45233226-9 Lucrari de constructii de drumuri de acces
Sursa de finanțare a contractului de furnizare: bugetul propriu.
Valoarea estimată a achiziției: 372.176,12 lei la care se adauga T.V.A.;
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

I. Documente de calificare:
Oferta depusă la sediul autorității contractante, trebuie să cuprindă:
1. Documentul care dovedeşte forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv
Certificatul constatator emis de O.N.R.C. în original/copie legalizată/copie lizibilă cu
menţiunea „conform cu originalul”, care trebuie să conțină date actuale/reale la data
prezentării.
2. Lista utilajelor utilizate pentru executarea lucrarii detinute in proprietate sau folosinta
3. Documente care sa ateste executia unor lucrari similare
4. Certificate de calitate ISO
II. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Propunerea tehnică se va elabora astfel încât aceasta să permită identificarea cu ușurință a
corespondenței cu toate specificațiile tehnice din Caietul de sarcini. Dacă propunerea tehnică nu
satisface toate cerințele caietului de sarcini, oferta va fi considerată neconformă. Propunerea tehnică
va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic – va avea un caracter ferm şi
obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea
contractantă. Ofertantul va preciza perioada de executie, respectiv perioada de garanţie a produselor
şi condiţiile în care beneficiarul poate uza de acestea.
III. Modul de prezentare a propunerii financiare:
Oferta financiară constituie preț ferm iar prețul ofertei se va exprima în lei, fără T.V.A.
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Modul de prezentare a ofertei: Ofertele pot să fie depuse folosind sistemul de plic, sigilat şi
netransparent care sa conțină Propunerea Financiară, pe adresa Mun. Craiova, Str. Calea Bucuresti,
nr. 325C, Jud. Dolj.
Limba de redactare a ofertei: ROMÂNĂ
Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA. Pretul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea preţului
contractului
La oferta de baza NU se accepta oferte alternative.
Adresa la care se depune oferta: Mun. Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 325 C, Jud. Dolj .
Data limita pentru depunerea ofertei: 21.01.2019, ora 12.00.
Criteriul de atribuire:
- 80% din pondere il reprezinta preţul cel mai scăzut ofertat în conformitate cu cerinţele caietului
de sarcini. Preţul ofertei este ferm în lei. Lucrarea se va face pe baza de contract.
Algoritm de calcul: - Pentru oferta cu pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui
factor de evaluare, respectiv 80 de puncte. - Pentru alt pret decât cel mai mic, punctajul se va acorda
dupa cum urmeaza: P(1)(n)= (pretul cel mai mic /pret n) x 80, unde pret n=pretul oferit de ofertantul
n;
- 20% durata de executie a lucrarilor prin prezentare grafic de executie si propunerea tehnica cu
respectarea solicitarilor din caietul de sarcini.
Algoritm de calcul: - Pentru oferta care prezinta cea mai mica durata de executie a lucrarii se va
acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 20 de puncte. - Pentru un numar
mai mare de zile, punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: P(2)(n)= (nr min zile ofertat / nr zile
ofertat ) x 20
Calcul punctaj final: P(1)+ P(2)

Caietul de sarcini se poate ridica direct de la sediul institutiei Mun. Craiova, Str. Calea
Bucuresti, nr. 325C, Jud. Dolj, contravaloarea acestuia fiind de 3.000 lei la care se adauga T.V.A.
Pentru informaţii suplimentare: Mun. Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 325C, Jud. Dolj, tel:
0351.418.995.
DIRECTOR GENERAL,
Rădulescu Nicoleta-Alina

Comisia HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
Petrea Valentin - presedinte
Păun Marius- Cristian - membru
Dobrică Bogdan- George – membru
Nițu Anton – membru
Motoi Carmen -Nicoleta - membru
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S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
J16/600/2014 ; CUI : RO 33012575
Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445
Capital social subscris/varsat: 11.300.000 lei
e-mail: contact@hightechindustrypark.ro
www.hightechindustrypark.ro
Nr. 1593/20.12.2018
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU
ACHIZIȚIA DE SERVICII
S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., în calitate de Achizitor, vă transmite
prezenta
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire prin CERERE DE OFERTE, organizată în vederea atribuirii contractului
de achiziție de lucrari de „Amenajare drumuri de acces: Asternere material anticontaminant
din geotextil, strat de balast si strat de piatra sparta, conform proiect nr.044/2018, pentru:
- parte din drum de acces 3
- tronsonul de drum acces 6
- tronsonul de drum acces 7
- tronsonul de drum acces 8
Vă informăm că Invitația de participare la procedura de atribuire sus-menționată este publicată pe
pagina de internet www.hightechindustrypark.ro, la Secțiunea ACHIZITII BUNURI, SERVICII SI
LUCRARI
Documentația de atribuire a contractului de achiziție poate fi obținută, la solicitarea scrisă a oricărui
operator economic interesat, adresată către S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.,
cu sediul în str. Calea Bucuresti, Nr. 325 C, Mun. Craiova, Jud. Dolj, telefon 0351/418.995, fax
0351/418.996, e-mail contact@hightechindustrypark.ro .
Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,
RĂDULESCU NICOLETA - ALINA
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S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
J16/600/2014 ; CUI : RO 33012575
Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445
Capital social subscris/varsat:11.300.000 lei
e-mail:contact@hightechindustrypark.ro
www.hightechindustrypark.ro
ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DE LUCRARI
LICITAȚIE CU OFERTA IN PLIC - CERERE DE OFERTE
1. Achizitor: S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J16/600/2014
Cod Unic de Înregistrare: RO 33012575
Capital social vărsat: 11.300.000 lei
Cont bancar: RO79INGB0012000049948911, deschis la ING BANK – Agenţia Bancară Craiova
Adresa: str. Calea Bucuresti, nr. 325C, Municipiul Craiova, Judetul Dolj
Telefon: 0351/418.995; Fax: 0351/418.996
2. Specificații tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor: „Amenajare drumuri de acces:
Asternere material anticontaminant din geotextil, strat de balast si strat de piatra sparta,
conform proiect nr. 044/2018, pentru:
- parte din drum de acces 3
- tronsonul de drum acces 6
- tronsonul de drum acces 7
- tronsonul de drum acces 8
3. Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie furnizate: documentatie pentru
„Amenajare drumuri de acces: Asternere material anticontaminant din geotextil, strat de
balast si strat de piatra sparta, conform proiect nr. 044/2018, pentru:
- parte din drum de acces 3
- tronsonul de drum acces 6
- tronsonul de drum acces 7
- tronsonul de drum acces 8
conform solicitarilor din documentatia de atribuire
4. Locul de furnizare a produselor/prestare a serviciilor/execuție a lucrărilor: Craiova, strada
Calea Bucuresti, Nr. 325 C, judetul Dolj
5. Termen de livrare produse/prestare servicii/execuție lucrări: In conformitate cu graficul de
executie, dar nu mai tarziu de 90 de zile
6. Prețul produselor/serviciilor/lucrărilor se va exprima în: Lei fără T.V.A.
Valoare estimata: 372.176,12 lei la care se adauga T.V.A.
7. Alte condiții obligatorii privind furnizarea produselor/prestarea serviciilor/ execuția
lucrărilor: conform solicitarilor din documentatia de atribuire
8. Informații suplimentare se pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat
adresată către S.C.HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. la adresa email:
contact@hightechindustrypark.ro
9. Adresa email la care se transmit ofertele: contact@hightechindustrypark.ro
10. Data limită pentru transmiterea ofertelor: 21.01.2019, ora 12:00.
11. Criteriul de selecție a ofertelor: [OFERTA CEA MAI AVANTAJOASĂ DIN PUNCT DE
VEDERE ECONOMIC].
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