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1. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: LICEUL TEORETIC „ANA IPĂTESCU”
Adresa: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.20, JUD.CLUJ
Localitate: GHERLA
Cod poştal:
Persoana de contact:
Telefon centrală:
0264/248518
DIRECTOR
PROF. CORINA IFTINCA
Fax: 0264/248538
E-mail: anaipatescu_gherla@yahoo.com

Ţara: ROMÂNIA

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): http://
Adresa Autorităţii contractante:
I.b. PRINCIPALA ACTIVITATE/ACTIVITĂŢI ALE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE
■ ministere ori alte autorităţi publice centrale
□ servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
□ apărare
local
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ agenţii naţionale
□ mediu
□ autorităţi locale
□ economico-financiare
□ alte instituţii guvernate de legea publică
sănătate
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ altele (specificaţi)
□ protecţie socială
□ cultura, religie şi activităţi recreative
□ educaţie
□ altele (specificaţi)________________
Autoritatea contractanta achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
NU ■
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
■ la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)
Date limita de primire a solicitărilor de clarificări
Data:28.06.2021
Ora limita :11.00
Solicitările de clarificări se vor face în scris şi se vor transmite prin fax la nr. 0264/248538 şi
eventual curierat .
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 24 ore
Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţiilor:
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă Autoritatea Naţională
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitatea: Bucureşti
Cod poştal: 030084
Tara: România
E-mail: office@cnsc.ro
Tel/Fax: 021 310.46.41; 021 310.46.42
Adresa internet:
www.cnsc.ro
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I.c. SURSA DE FINANŢARE :
Bugetul local

După caz, proiect/program finanţat din fonduri
comunitare
NU ■

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere
II.1.1) Denumire contract: acord cadru
Lucrari de reparatii curente
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
■ (b) Produse
□
(c) Servicii
Execuţie
■
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă
□

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

□
□
□
□

Principala locaţie a lucrării
_________________________

Liceul Teor. „ Ana Ipătescu”
Lucrari de reparatii curente
Cod CPV:45453000-7

Cod CPV/ CPSA
□□□□□□□□/ □□□□□□

□

Categoria serviciului

□

Se specifică din care categorie
de servicii aparţine obiectul
contractului fie din Anexa 2A
, fie din Anexa 2B
da □ nu □
Principalul loc de prestare:

_______________________
Cod CPV/ CPSA
□□□□□□□□/ □□□□□□

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: x□
Încheierea unui acord cadru
II. 1.4.) Durata contractului de achiziţie publică este pana la 31.08.2021
II.1.5) Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)
Acordul cadru cu mai mulţi operatori
Acordul cadru cu un singur operator
Nr. 3 sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim
al participanţilor al acordului cadru vizat

X

Durata acordului cadru: 60 zile calendaristice
Durata în 2 luni
□□□
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru
DA
NU X
II.1.6) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeţi anexa /caietul de sarcini) da □ nu ■
Daca da:
Un singur lot □
Unul sau mai multe □
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate
DA □
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Toate loturile □
NU ■

II.2. Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Lucrările şi cantităţile solicitate sunt specificate în Anexa la Caietul de sarcini.
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a modifică (suplimenta/diminua) cantităţile
produselor solicitate, în funcţie de fondurile alocate.
Cantităţile sunt prevăzute în Caietul de sarcini, secţiunea II din documentaţia de atribuire
II.2.2) Opţiuni (dacă există)
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

DA □

III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1. Alte condiţii particulare referitoare la
contract (după caz)
III.1.1) Contract rezervat
(daca DA scurta descriere )
III.1.2) Altele
(daca DA, descrieţi)
III.2. Procedura
III.2.1) Procedura selectata
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

■
□
□
□

NU ■

DA □

NU ■

DA □

NU ■

Negociere cu anunţ de participare
Negociere fără anunţ de participare
Cerere de ofertă

□
□

III.3. Etapa finală de licitaţie electronică
DA □
NU ■
Daca DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică
_______________________________________________________________________________
III.4. Legislaţia aplicată
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata şi modificata prin
Legea 337/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006
- H.G. nr. 925 /2006 pentru aprobarea Normelor de Aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobata şi modificata prin Legea 337/2006, publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 625/20.07.2006
- HOTĂRÂRE nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicata în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 978 din 07/12/2006
- HOTĂRÂRE nr. 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 04/10/2006
- ORDIN nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie
publică, al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 bis din 02/11/2006
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IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
IV.1. Situaţia personală a candidatului / ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea
Cerinţă minimă:
- se solicita Formularul A completat
Declaraţie cu privire la
Cerinţa minimă:
neîncadrarea în prevederile
- se solicita Formularul B completat
art.181 din OUG 34/2006 cu
- Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale
modificările şi completările
ulterioare
Solicitat ■
Nesolicitat □
IV.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române Cerinţă obligatorie:
- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, în original sau
copie.
Persoane juridice /fizice străine Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitarea activităţii
profesionale operatorul economic va prezenta docu-mente
edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca
persoana fizică sau juridică. Documentele vor fi prezentate în
traducere legalizată.
IV. 3. Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia
economico-financiară
Solicitat ■
Nesolicitat □x
IV.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea
tehnică
Solicitat ■
Nesolicitat □x
Informaţii privind
Se solicită după caz, completarea unui formular cu
subcontractanţii
subcontractanţii şi specializarea acestora.
Cererea de oferta se va depune la sediul liceului, deasupra se va lipi Scrisoarea de Inaintare cu
datele firmei ofertante

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1. Limba de redactare a
ofertei
V.2. Perioada de valabilitate a
ofertei
V.3. Garanţie de participare
Solicitat □
Nesolicitat ■
V.4. Modul de prezentare a
propunerii tehnice

Limba romană
10 zile de la data deschiderii ofertei
- Cuantumul garanţiei de participare: NU se solicită
Garanţiile de participare se pot constitui astfel:
- scrisoare de garanţie bancară pentru participarea cu oferta la
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică (Formular 11)

Propunerea tehnică va fi redactată STRICT conform
cerinţelor din Caietul de sarcini.
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V.5. Modul de prezentare a
propunerii financiare

Se va completa :
- Formularul de oferta (Formularul 10A)
Termenul de plată: 30 zile de la data emiterii facturii şi a
documentelor de însoţire.
- Oferta financiară se va face în lei (ron), iar preţul nu se va
modifica pe toată perioada contractului. Ofertele în alte
monede nu vor fi luate în considerare.

V.6. Modul de prezentare a
ofertei

Cererea de oferta se va depune la sediul liceului, deasupra se
va lipi Scrisoarea de Inaintare cu datele firmei ofertante

V.7. Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

- Orice modificare a ofertei şi/sau retragerea acesteia, se poate
efectua de către operatorul economic pana la data limita de
depunere a ofertelor.
- Ofertele depuse după data şi ora limita stabilite sau la alta
adresa decât cea menţionată, se returnează nedeschise.
- Ofertele retrase după data limita de depunere, atrag de la
sine descalificarea acestora şi reţinerea garanţiei de
participare.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:
- la sediul autorităţii contractante – Liceul Teor. „ Ana
Ipătescu”
- în data de 28.06.2021 orele 11 în prezenta membrilor
comisiei şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai operatorilor
economici.
- Afişarea/ comunicarea rezultatelor : .29.06. 2021 orele 9 .
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere:
- orice ofertant are dreptul sa fie prezent la deschiderea
ofertelor.
- toţi reprezentanţii care participa la şedinţa de deschidere a
ofertelor vor prezenta ÎMPUTERNICIRE SCRISĂ emisă
textual în acest scop, de conducerea operatorului economic
care va fi semnată şi stampilată.
Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura
în conformitate cu prevederile capitolului VI din HG
925/2006.

V.8. Deschiderea ofertelor

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1. Pretul cel mai mic (cele mai multe preturi mici, profitul si ch. ind.)
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
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■

VII.1. Ajustarea preţului
contractului

DA □

VIII. OBSERVAŢII
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NU

■

2. CAIET DE SARCINI
OBIECTUL SELECTIEI: reparatii curente la Liceul Teoretic „ Ana Ipătescu” Gherla
Pretul lucrarilor va fi pe unitate de masura conform anexelor si va fi ferma fara alte
indexari sau majorari, pe toata durata de executie a lucrarilor . In pretul unitar nu vor fi incluse
cheltuielile indirecte, taxele si impozitele considerate ca obligatii legale ale constructorului,
profitul si TVA, acestea vor fi evidentiate separat.
Receptia lucrarilor se va face la terminarea lucrarilor, conditie ce va sta la baza acceptarii si
decontarii situatiei de lucrari.
Perioada de garantie a lucrarilor: 12 luni.
Conditii de participare: pot prezenta oferte persoanele fizice si juridice de specialitate, cu
experienta in domeniu si lucrari similare executate in ultimi 3 ani.
Depunerea ofertelor se va face pana la data de 28.06.2021 ora 11.00 la sediul Liceului
Teor. “ Ana Ipătescu”Gherla. Ofertele vor cuprinde: cererea de oferta, formularul nr. 1 cu
Informatii generale ale ofeertantului,scrisoare de intentie, declaratie de eligibilitate, trei lucrari
similare executate in ultimi teri ani si lista cu articolele de lucrari conform anexei. Dupa caz, la
cererea comisiei de licitatie, pot fi cerute complectari la oferta.
Criterii de adjudecare:
- pretul ofertei, cota de profit si cheltuielile indirecte;
- durata de executie.
Organizatorul licitatiei are dreptul de a respinge orice oferta sau toate ofertele in situatia in care
conditiile tehnice sau valorice prevazute de contractant sunt inacceptabile pentru investitor.
Pentru ofertele a caror valori totale sau partiale sunt considerate anormal de scazute, comisia de
licitatie poate solicita contractantilor detalii privind elementele de constituire a ofertei.
La finalizarea licitatiei va fi incheiat un contract in ordinea clasamentului si in functie de
cerintele cerute de solicitant si preturile cu prinse in oferta , valabil pana la 31.08.2021
.
Avem de facut urmatoarele lucrari:
-zugraveli interioare si exterioare in lavabil cu tras glet si plasa,
-vopsitorie in vopsea cu ulei usi si gaemuri ,
-raschetat si lacuit parchet,
-reparatii sobe de etracota,schimbat caramida interioara si cahle,rostuit capacele,
-de inlocuit 4 usi de lemn cu usi pvc,antifoc conform legislatiei actuale,.
-de schimbat 100 corp de iluminat cu led,
-pavat cu dale din cauciuc pentru aplicatie,
-renovat si schimbat instalatie sanitara wc exterior baieti,
-reconditionat,(vopsit trasat) pardoseala sala sport 900 mp,

9

ANEXA
LISTA ARTICOLELOR DE LUCRARI
Nr.

DENUMIRE LUCRARI

Crt.

CANTI
TATEA

U/M

1

Zugraveli interior lavabil

2500

mp

2

plasa

2500

mp

3

glet

2500

mp

4

Raschetat si lacuit parchet

490

mp

12
sobe

Buc.

4

buc

5

Reparatii sobe demontat cahle

6

Montat usa pvc 4 buc.

7

Pavaj dale cauciuc

215

mp

8

Montat 100 buc de iluminat cu led

100

buc

9

Vopsitorie in vopsea ulei usi si geamuri

102

Mp

25

ml

900

mp

10

Renovat si schimbat instalatie sanitara WC
exterior baieti
11 reconditionat,(vopsit trasat) pardoseala sala sport
900 mp,
COTE:

PRET UNITAR

CAS angajator_______________
Sanatate angajator____________
Somaj angajator______________
Risc si accidente_____________
Contrib. pt. concedii__________
Comision carti munca_________
Contrib. la fondul de garantie pt.
plata creantelor sociale________
TVA ______________________
Ch. Indirecte________________
Profit______________________.

Formular nr.1
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _______________________________
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ____________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
_______________________________________________________________________
Anul

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(echivalent euro)

_______________________________________________________________________
1.
_______________________________________________________________________
2.
_______________________________________________________________________
3.
_______________________________________________________________________
Media anuală:

_______________________________________________________________________

Candidat/ofertant,
_______________
(semnătura autorizată)
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Formular C1

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LUCRARI IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................................
……………………………………………………………………………………………………….,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
..............................................................................................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………….
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
………… ……………….
(semnătura autorizată )
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Formular nr.10A
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ..........................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

ANEXA
LISTA ARTICOLELOR DE LUCRARI
Nr.

DENUMIRE LUCRARI

Crt.

CANTI
TATEA

U/M

1

Zugraveli interior lavabil

2500

mp

2

plasa

2500

mp

3

glet

2500

mp

4

Raschetat si lacuit parchet

490

mp

12
sobe

Buc.

4

buc

5

Reparatii sobe demontat cahle

6

Montat usa pvc 4 buc.

7

Pavaj dale cauciuc

215

mp

8

Montat 100 buc de iluminat cu led

100

buc

9

Vopsitorie in vopsea ulei usi si geamuri

102

Mp

25

ml

900

mp

10
11

Renovat si schimbat instalatie sanitara WC
exterior baieti
reconditionat,(vopsit trasat) pardoseala sala sport
900 mp,

COTE:
CAS angajator_______________
Sanatate angajator____________
Somaj angajator______________
Risc si accidente_____________
Contrib. pt. concedii__________
Comision carti munca_________
Contrib. la fondul de garantie pt.
plata creantelor sociale________
TVA______________________
Ch. Indirecte________________
Profit______________________.
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PRET UNITAR

Formular nr.3

OFERTANT
............................................
(denumire/nume)

Înregistrat la sediul
autorităţii contractante
Nr. ........... / ..................

Scrisoare de înaintare

Către ......................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)
Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ...... din................. transmisa în SEAP de
dumneavoastră în calitate de autoritate contractanta privind aplicarea procedurii de cerere de oferta
pentru atribuirea contractului de furnizare produse,
Noi............................................................. va transmitem alăturat, următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Documentul ............................................ privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în
(tipul, serie/număr, emitent)
forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentare ofertei;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ........... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta;
Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării ...................

Cu stima,

Ofertant
(semnătura autorizata)
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