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Anunt publicitar

Privind achizitia serviciului de expertiza tehnica aferent obiectivului de
investitii „Restaurarea Muzeului de Arta Populara, Constanta”.

Valoarea estimata fara TVA: 13500 lei.

Descrierea contractului: Obiectul contractului este - Achizitia serviciului
de expertiza tehnica aferent obiectivului de investitii „Restaurarea Muzeului
de Arta Populara, Constanta”, ce are ca scop reabilitarea, consolidarea si
restaurarea imobilului.

Conditii contract: Contractul va include o clauza prin care prestatorul va
ceda drepturile patrimoniale de autor. Conditiile tehnice si de calitate,
conform prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia româneasca si
europeana în vigoare cad în sarcina ofertantilor de a le respecta si aplica în
totalitate. Prestatorul raspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate
privind cerintele impuse conform legii, în functie de categoria de importanta
a constructiei. Elaborarea expertizei tehnice se va realiza în 20 zile
calendaristice de la data prevazuta în Ordinul de începere. Documentatia
elaborata se va preda în 3 exemplare în format tiparit si un exemplar în
format electronic (CD). Se va întocmi un Proces Verbal de Receptie semnat
de ambele parti.La întocmirea documentatiei ce face obiectul serviciului se
va respecta legislatia specificata în domeniu, modificata, actualizata si
completata si va fi elaborata în conformitate cu prevederile Programului
Operational Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului - Conditii specifice de
accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 precum si
cu cerintele Ghidului solicitantului - Conditii generale de accesare a
fondurilor. În cazul în care Ghidurile susmentionate vor suferi modificari pe
parcursul elaborarii documentatiei, prestatorul are obligatia de a corela
documentatia cu prevederile acestora. Orice modificare ce apare ca necesara
pe parcursul derularii proiectului se va realiza fara costuri suplimentare.
Drepturile de autor asupra expertiziei tehnice de vor fi cedate odata cu plata
serviciului prestat.

Conditii participare: Ofertantii trebuie sa demonstreze ca: a)nu se
incadreaza in prevederile art 164,165 si 167 din Legea 98/2016 si va
prezenta o declaratie pe propria raspundere; b) obiectul de activitate este
corespunzator obiectului contractului ( se va prezenta certificate constatator
ORC.; Pentru îndeplinirea obligatiilor ce decurg din obiectul serviciului ce
urmeaza a fi prestat, persoanele fizice/juridice trebuie sa aiba capacitate
tehnica, respectiv personal de specialitate atestat în domeniu, experti tehnici



de calitate atestati în domeniu si sa respecte prevederile legale, normele si
normativele în vigoare, corelate cu cele privind interventiile asupra
monumentelor istorice. c) Ofertantul trebuie sa asigure: - expert tehnic
atestat pentru cerinta rezistenta si stabilitate (A1) sau echivalent, având
certificat de atestare vizat la zi; - experti tehnici atestati în domeniile
instalatii (Is, Ie) sau echivalent, având certificat de atestare vizat la zi,
respectiv: expert tehnic instalatii sanitare, expert tehnic instalatii electrice; -
expert tehnic atestat de catre Ministerul Culturii conform Legii 422/2001
actualizata, Ordinului 2495/2010 actualizat.

Criterii adjudecare: Ofertantii ale caror oferta nu indeplinesc una sau mai
multe din criteriile stabilite de AC prin caietul de sarcini, vor fi respinsi .
- Intrucat este achizitie directa, nu se va tine cont de cerinta din caietul de
sarcini de la punctul 9 – Criteriul de atribuire a contractului – Criteriul aplicat
este “oferta cea mai avantajoasa calitate – pret”.
- De asemenea la punctul 6.1. Obligatiile prestatorului din caietul de sarcini,
se va inlocui cu sintagma ”Drepturile de autor vor fi cedate odata cu plata
serviciului prestat.

Termen limita primire oferte: 12-09-2016, ora 14.00.

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini, anuntul publicitar complet,
formularul de oferta si declaratia 164, 165, 167 pot fi obtinute de pe site-ul
Primariei de la adresa www.primaria – constanta .ro. Ulterior acceptarii
ofertei in SEAP, oferatantul isi va depune oferta ferma insotita de toate
celelalte documente solicitate la adresa Primaria Municipiului Constanta, bd.
Tomis. nr.51,camera 18 – Serviciul Management Documente , in atentia
Directiei Tehnic - Achizitii., si pe adresa de e-mail primarie@primaria-
constanta.ro, pana la data de 13-09-2016, ora 14.00.

ATENTIE – Conform art. 43 alin (1 )si (3) din HG 395/2016, “ Autoritatea
contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari,
în masura în care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica
decât pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016. În
cazul în care autoritatea contractanta nu identifica în cadrul catalogului
electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea
sau constata ca pretul postat de operatorii economici pentru obiectul
achizitiei este mai mare decât pretul pietei sau din motive tehnice imputabile
SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea
contractanta poate realiza achizitia de la orice operator economic, elaborând
în acest sens o nota justificativa.”

Mentionam ca nu se aplica prevederile punctului 9 din caietul de sarcini
deoarece nu se incadreaza in prevederile art.7, alin.(5) privind achizitia
directa din Legea nr.98/2016 si nu se aplica criteriile de atribuire.


