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Nr. 517/25.04.2018                      
 

 

 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

pentru atribuirea achiziției, având ca obiect  

Desfiintare si depozitare sina cale ferata dezafectata (scoasa din functiune) 

 
✓ Achiziție cu oferta in plic – LICITAȚIE CU OFERTA IN PLIC - CERERE DE OFERTE 
✓ Cod CPV 45111300-1 Lucrari de demontare 
✓ Sursa de finanțare a contractului de furnizare: bugetul propriu. 
✓ Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor. 
✓ Valoarea estimata a contractului de achizitie: 30.000 lei , la care se adauga TVA 
 

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 echipamentelor necesare efectuarii lucrarilor 
3.   Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii certificatelor ISO 9001, ISO 14001  sau 

echivalent, valabile la data ofertei si pe toata durata contractului de executie a lucrarilor. 
4.   Documente care sa ateste executia unor lucrari similare. 
5.   Obligatii contractuale in desfasurare. 

 
 

     II. Modul de prezentare a propunerii financiare: 
 Oferta financiară constituie preț ferm iar prețul ofertei se va exprima în lei, la care se adauga 
TVA.  

  Pretul  va  include  valoarea tuturor  cheltuielilor  care  vor  fi   angajate   de   catre ofertant     
pentru     furnizarea    produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrarilor. 
             

Modul de prezentare a ofertei: Ofertele pot să fie depuse folosind sistemul de plic, sigilat şi 

netransparent, dupa cum urmeaza: 

1. Adresa la care se depune  oferta 

Destinatar:   High-Tech Industry Park Craiova SA, Str. Calea Bucuresti, nr. 325C, Mun. Craiova, 

Jud. Dolj 

2. Ofertantul trebuie  sa prezinte  1 (un) exemplar al ofertei in original. Documentele  trebuie 

sa fie  tiparite  sau scrise  cu cerneala neradiabila,  vor avea  toate  paginile   numerotate   si   vor  fi  

semnate  pagina   cu  pagina    de  reprezentantul   autorizat   sa angajeze ofertantul in procedura. 

Documentele    de  calificare,   propunerile   tehnica  si  financiara vor fi prezentate in plicuri 

separate, marcate corespunzator cu: 

-,,Documente de calificare" (1 original); 

-,,Propunerea financiara"  (1 original); 

-,,Propunerea tehnica"  (1 original). 

Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis si netransparent. 

Plicul exterior trebuie sa fie sigilat si stampilat, marcat cu inscriptia "OFERTA PENTRU 

ACHIZITIA Desfiintare si depozitare sina cale ferata dezafectata (scoasa din functiune) 

 - «A nu se deschide inainte de data de 08.05.2018,  ora 12:00». 
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In exteriorul plicului sigilat si stampilat se vor prezenta urmatoarele documente: 

a)  Scrisoarea de inaintare - Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare. 

b)  lmputenicirea  scrisa  din  partea  ofertantului, pentru  persoanele desemnate sa  participe  la 

activitatea de deschidere  a ofertelor . 

 

Operatorul economic trebuie sa plateasca taxa pentru caietul de sarcini in cuantum de 3.000 lei + 

tva conform Art.30 pct.(2) din Procedura de privind atribuirea contractelor de achizitie. 

  
Limba de redactare a ofertei: ROMÂNĂ 

Preţul va fi exprimat în lei, la care se adauga 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. 325C, Jud. Dolj . 

Data limita pentru depunerea ofertei: 08.05.2018, ora 11:00.  

 

Criteriul de atribuire:  

- OFERTA CEA MAI AVANTAJOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC: 

- 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.  

- 20 % reprezinta durata estimata de executie a lucrarii. 

 
Pentru informaţii suplimentare: Mun. Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 325C, Jud. Dolj, tel: 
0351418995.  

 
DIRECTOR GENERAL 

 

Ec. Constantin Mitrita 
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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:3.300.000 lei 

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE CU OFERTA IN PLIC -CERERE 

DE OFERTE PENTRU ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI 

 

 

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: 3.300.000 lei  

Cont bancar: RO79INGB0012000049948911, deschis la ING BANK – Agenţia Bancară 
Craiova  

Adresa: Str. Calea Bucuresti, nr.325C, Mun. Craiova , Jud. Dolj  

Telefon: 0351/418.995; Fax: 0351/418.996  

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: [LICITAȚIE CU OFERTA IN 

PLIC - CERERE DE OFERTE]  

3. a) Locul de furnizare/prestare a produselor/serviciilor/lucrărilor: Mun. Craiova, Str. Calea 

Bucuresti, nr. 325C, Jud. Dolj 

b) Natura produselor/serviciilor/lucrărilor care vor fi prestate/furnizate: - Desfiintare  

si depozitare sina cale ferata dezafectata (scoasa din functiune) 

4. Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie prestate/furnizate: Liste cu cantitati de 

lucrari pe categorii de lucrari anexate la caietul de sarcini 

5. Opțiunea de achiziționare de produse/servicii/lucrări similare suplimentare: Nu este cazul 

6. a) Indicații referitoare la posibilitățile ofertanților de a depune oferta pentru o parte sau 

pentru întreaga cantitate de produse/servicii/lucrări: Nu este cazul 

b) [În cazul în care produsele/serviciile/lucrările sunt divizate pe loturi] Indicații referitoare la 

posibilitatea ca operatorii economici să depună oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile: 

Nu este cazul 

7. [În cazul achiziției de produse] Indicații referitoare la prezentarea de mostre, descrieri, schițe 

și/sau fotografii: Nu este cazul 

8. a) Durata contractului de achiziție: 30 de zile calendaristice 

b) Data intrării in vigoare a contractului de achiziție: De la data ordinului de incepere a lucrarilor 

conform contract de achizitie. 

9. Subcontractanți: [In cazul in care va subcontracta o parte din lucrari, ofertantul are obligația de a 

preciza părțile din contractul de achiziție pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare 

ale subcontractanților propuși.]  

10. [În cazul în care criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 

economic”]  

Oferte alternative: [NU SE ACCEPTĂ].  

11.a). Documentația de atribuire se poate obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic 

interesat adresată către S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., Str. Calea Bucuresti, 

nr. 325C, Mun. Craiova, Jud. Dolj, telefon 0351/418.995, fax 0351/418.996, e-mail 

contact@hightechindustrypark.ro ).  
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Operatorul economic trebuie sa plateasca taxa pentru caietul de sarcini in cuantum de 3.000 lei + tva 

conform Art.30 pct.(2) din Procedura de privind atribuirea contractelor de achizitie. 

b). Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 03.05.2018, ora 11:00. 

c). Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 08.05.2018 , ora 11:00. 

d) Modul de depunere a ofertelor: La sediul S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA 

S.A., Str. Calea Bucuresti, nr. 325C, Mun. Craiova, Jud. Dolj, direct sau prin poștă.  

e) Limba de redactare a ofertei și a documentelor însoțitoare ale acesteia: Romana. 

12. Garanția de participare la procedura de atribuire: [SE SOLICITĂ].  

13. Modalități de finanțare a prețului contractului de achiziție: surse proprii S.C. HIGH-TECH 

INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.  

Valoarea estimata: 30.000 lei, la care se adauga TVA 

14. Criterii de calificare privind situația personală, economico-financiară, precum și 

capacitatea tehnică și profesională a ofertanților: în conformitate cu prevederile documentației de 

atribuire.  

15. Derularea procedurii de atribuire: în conformitate cu ”Normele procedurale Interne privind 

atribuirea contractelor de achiziție ale S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.”.  

16. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: minimum 60 zile de la 

data limită pentru depunerea ofertelor.  

17. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție: [OFERTA CEA MAI AVANTAJOASĂ DIN 

PUNCT DE VEDERE ECONOMIC].  
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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:3.300.000 lei 

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE CU OFERTA IN PLIC - 

CERERE DE OFERTE PENTRU ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI 
 

 

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., în calitate de Achizitor, vă transmite 

prezenta  

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

la procedura de atribuire prin LICITAȚIE CU OFERTA IN PLIC - CERERE DE OFERTE, 

organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție de lucrări: Desfiintare si  

depozitare sina cale ferata dezafectata (scoasa din functiune). 

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. 325C, Mun. Craiova, Jud. Dolj, telefon 0351/418.995, fax 

0351/418.996, e-mail contact@hightechindustrypark.ro .  

 

 

Cu stimă,  

 
DIRECTOR GENERAL 

 

Ec. Constantin Mitrita 

 

 

 

 

 


