GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Direcţia Generală Achiziţii Publice şi Administrativ
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul
în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenţionează să achiziţioneze
lucrări de înlocuire/completare a geamurilor lipsă/sparte integral sau parțial.
Obiectul achiziţiei:
1. Achiziționarea materialelor necesare operațiunii de înlocuire (sticla de geam și materialele
necesare montajului);
2. Achiziționarea lucrărilor de montat-demontat, transportul și manipularea sticlei de geam .
Valoarea estimată a contractului este 8075 lei cu TVA inclus.
Cod CPV – 45441000-0 Lucrări de montare de geamuri

Legislație aplicabilă: aceste lucrări se vor achiziţiona prin ,,achiziție directă” în conformitate cu
prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de lucrări până la 20 decembrie
2013.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Documentele de calificare solicitate:
1. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile art. 180 din O.U.G nr.
34/2006 cu modificările și completările ulterioare – completare Formularul nr. 1.
2. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G nr. 34/2006 cu
modificările și completările ulterioare – completare Formularul nr. 2.
3. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 691
(evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006 cu modificările și completările
ulterioare – completare Formularul nr. 3.
Forma de prezentare: original sau copie lizibilă, semnată și ștampilată de către ofertant, care să
conțină mențiunea” conform cu originalul”.
4. Certificat unic de înregistrare sau Certificat constator, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certfificatul
constator.
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Forma de prezentare: original sau copie lizibilă, semnată și ștampilată de către ofertant, care să
conțină mențiunea” conform cu originalul”.
Ofertantul va completa toate formularele anexate invitației de participare.
Oferta va conține:
Formularul de ofertă, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.
Propunerea tehnică, care va fi elaborată pe baza cerințelor din Anexa 1.
Cerințele prevăzute în Anexa 1 sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu
îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază;
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Modul de întocmire a ofertei
Documentele se întocmesc într-un singur exemplar și se introduc într-un plic exterior, închis și
netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu :
- denumirea și adresa autorității contractante, denumirea obiectului achiziției pentru care s-a depus
oferta (Oferta privind achiziționarea Lucrari de montare de geamuri) denumirea și adresa
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă;
- să fie inscripționată: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 17.10.2013, ora 12:00.
(Plicului exterior i se va atașa, într-o folie de plastic transparentă, scrisoarea de înaintare
(model Formular nr. 4).
Criteriul de atribuire: - prețul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile.
Oferta se va depune la adresa autorității contractante: Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice, B-dul Libertăţii nr.12, sector 5, București.
Persoană de contact: Iulian VASILE telefon/fax: 021 40.89.601/021.316.37.04
Data limită pentru depunerea ofertei: 17.10.2013,ora 10:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 17.10.2013, ora 12:00.
Formularele, Anexa 1 și modelul de contract, sunt atașate prezentei invitații de participare.
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Anexa 1.

Oferta tehnică pentru suprafața vitrată estimată de 85 mp având următoarele specificații :
-

Geam float 4 mm montat pe tâmplărie de fier;

-

Geam float 4mm montat pe tâmplărie de lemn.

Valoarea serviciilor de montat-demontat, transportul, manipularea și
montajului incluse în prețul final/mp.

materialele necesare
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