Nr. 775/15.11.2017

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru atribuirea achiziției, având ca obiect
„Desfiintare rambleu si depozitare sina cale ferata dezafectata (scoasa din functiune)”
S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA, în calitate de autoritate, vă invită să
depuneți oferta pentru achizitia având ca obiect „Desfiintare rambleu si depozitare sina cale
ferata dezafectata (scoasa din functiune)”.
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Achiziție directă
CPV: 45111300-1 Lucrari de demontare
Sursa de finanțare a contractului de furnizare: bugetul propriu.
Valoarea estimată a achiziției: 164.000 lei, plus TVA;
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
I. Documente de
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calificare:
Oferta depusă la sediul autorității contractante, trebuie să cuprindă:
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.
Lista utilajelor utilizate pentru executarea lucrarii
Lista utilajelor proprii
Documente care sa ateste executia unor lucrari similare
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 TVA.
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.
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Adresa la care se depune oferta: Mun. Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 325C, Jud. Dolj .
Data limita pentru depunerea ofertei: 21.11.2017, ora 13.00. In cazul in care a fost depusa o singura
oferta, sau nu a fost depusa nici o oferta, acest termen se prelungeste automat cu 3 zile.
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.
- 10 % reprezinta ponderea echipamentelelor si utilajele proprii din totalul utilajelor folosite.
- 10 % reprezinta durata estimata a lucrarii.
Plata se va efectua în termen de 45 de zile de la recepţia lucrarii la sediul High-Tech Industry Park
Craiova, pe baza facturii emise, având ca document justificativ Procesul-verbal de recepţie întocmit
de către beneficiar.
Caietul de sarcini se poate ridica direct de la sediul societati Mun. Craiova, Str. Calea
Bucuresti, nr. 325C, Jud. Dolj, contravaloarea acestuia fiind de 2.500 lei la care se adauga TVA.
Pentru informaţii suplimentare: Mun. Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 325C, Jud. Dolj, tel:
0351418995.
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