
Detaliu invitatie de participare nr 358957 
 

 

  Inapoi
 

 

Detaliu validare  

Numarul documentatiei de atribuire: 134762 / 02.04.2014  

Data transmiterii in SEAP: 03.04.2014 09:18  

Data acceptarii ANRMAP: 04.04.2014 09:25  

Data publicarii in SEAP: 04.04.2014 09:25  

 
 

Planuri anuale 
de achizitii 
publice An  

Denumire plan  Denumire detaliu plan  

 
 

Detaliu invitatie  

Tip legislatie: OUG nr.34/2006  

Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Lugoj  
Numar invitatie: 358957 / 04.04.2014  

Denumire contract: AMENAJARE CINEMATOGRAF VICTORIA – LUCRARI SUPLIMENTARE - EXECUTIE  

Stare procedura: Anulata (In SEAP la data 15.04.2014 14:57)  
Motive anulare: 

 Abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura 

de atribuire sau este imposibila incheierea contractului 

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA  

I.1)   DESCRIERE  

I.1.1)   Sediul social  
Primaria Municipiului Lugoj  
Cod fiscal:  4527381,   Adresa:  Piata Victoriei Nr.4, Lugoj,  Telefon:  +40 256352240,  Fax:  +40 256350393 ,  Email:  achizitiipublice@primarialugoj.ro  

I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele: 
Piata Victoriei Nr.4, Lugoj, Romania, cod postal: 305500, telefon:+40 256352240, fax:+40 256350393, persoana de contact:Richard Cristian Wagner  

I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: 
Sediul Autoritatii Contractante;  

I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA  

I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu  

I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice  

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1)   DESCRIERE  

II.1.1)   Denumire contract: 
AMENAJARE CINEMATOGRAF VICTORIA – LUCRARI SUPLIMENTARE - EXECUTIE  

II.1.2)   Tip contract: Lucrari  

II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice  

II.1.5)   Obiectul contractului: 
Valoarea estimata totala a lucrarilor este de 344.185,48 lei fara TVA; Cheltuieli cu diverse si neprevazute 1.720.93 lei asa cum a fost prevazut în Devizul 
general;  
Tinând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 29, alin. 21, ponderea din valoarea estimata conform DTE a  
contractului de achizitie publica fara diverse si neprevazute este de 0,5 %.Valoarea LUCRARILOR fara diverse si neprevazute este de 342.464,55 lei fara 
TVA;  

II.1.6)   CPV: 45212150-2 - Lucrari de constructii de cinematografe (Rev.2)  

II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu  

II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU  

II.2.1)   Valoare estimata: 344,185.48 RON  

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII  

III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT  

III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare  

Conditii suplimentare  

Denumire  Descriere  

Garantie 
de 
participare  

Cuantumul garantiei de participare este de 6.800 lei. Perioada de valabilitate a garantiei 90 de zile (de la data limita de depunere/primire a ofertelor). 
Modul 
 de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, 
care 
 se prezinta în original, depunerea la casieria autoritatii contractante a unei sume de bani (pentru garantiile reduse ca valoare), ordin de plata, confirmat 
de 
 banca emitenta, în contul RO 79 TREZ 6235006XXX000071, deschis la Trezoreria Lugoj, care se prezinta în original. În cazul în care operatorul 
economic  
depune contestatie, referitoare la un act al Autoritatii Contractante, la CNSC si aceasta este respinsa ca nefondata, autoritatea contractanta va retine 
 contestatorului din garantia de participare conf. art.278ˆ1, din OUG 34/2006 actualizata.În cazul subcontractarii, garantia de participare se constituie 
numai  
de contractant. În cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod  
solidar toti membrii grupului de operatori economici;Garantia de participare in alta moneda decat lei, se va utiliza cursul de schimb leu/valuta stabilit de 
BNR 



 la data publicarii în SEAP a invitatiei de participare;MODELUL SCRISORII DE GARANTIE BANCARE ESTE FORMULARUL 8;  

Garantie 
de buna 
executie  

Garantia de buna executie este 10 % din valoarea contr. de lucr. TVA. exclus. Conf. art. 89, din HG 925/2006. garantia de buna executie se constituie la  
alegere conf. art. 90 alin 1 si 3, din HG 925/2006, cu modif. si compl. ulterioare: printr-un instrument de garantare sau prin retineri succesive din suma 
datorata 
 pentru facturi partiale cu respectarea HG 1045/2011 care modif. al. 3 al art. 90 din HG 925/2006. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide, 
la o 
 unitate a Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administratia acestuia, un cont distinct la dispozitia autoritatii contractante – 
Municipiul  
Lugoj. Suma initiala care se depune de catre contractant la deschiderea contului nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului fara TVA. Pe 
 parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite  
contractantului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.  

  

 

III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE  

III.2.1)   Criterii de calificare 

Criterii de calificare 

Denumire    

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei   

 Descriere: Art. 180 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din O.U.G. 34/2006 prin completarea si prezentarea Formularului 9 si/sau certificat echivalent; În cazul în 
care  
ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta nu trebuie sa se afle în situatia care determina 
excluderea din 
 procedura de atribuire conform prevederilor art. 180. II. Art. 181 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din O.U.G. 34/2006: - completarea si prezentarea Formularului 
10 
; - Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, confirmarea cu privire la plata impozitelor si taxelor locale prin: prezentarea de certificate din 
care sa 
 reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor; Mentionam faptul ca in masura in care 
procedura  
de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin. 
(4) din HG 
 6. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011. ! Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) 
din O.U.G 
. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. Se va permite depunerea documentelor solicitate în cadrul acestei sectiuni în oricare din formele: original/copie 
legalizata/ 
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. III. Declaratia - Certificat de participare cu oferta independenta, (Formularul A); În cazul ofertei comune, prezentarea 
Formularului este  
obligatorie pentru fiecare asociat.IV. Evitarea conflictului de interese: În temeiul art. 2, alin 31 din H.G. 925/2006 modificata si completata prin H.G. 183/2013 autoritatea contractanta 
solicita 
 ofertantului/ candidatului/ofertantului asociat/ subcontractantului/ tertului sustinatorului o declaratie pe propria raspundere cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 691 din 
ordonanta  
de urgenta. – Completarea si prezentarea – Formularul B. În cazul ofertei comune, prezentarea Formularului este obligatorie pentru fiecare asociat. Pentru aceasta persoanele ce 
detin functii  
de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele.Primarul 
 Municipiului Lugoj prof. ing. Francisc Boldea Constantin; Viceprimar /consilier local Tech Alin, Director economic Nichita Cosmin; Secretar Municipiu Dan Ciucu; Director Adm. 
Banda  
Romulus; sef Birou Comercial Cadia Ionel ,Inspector Birou Buget Galin Petru, Compartiment Financiar Preventiv: Inspector Enescu Mario, Director Tehnic Cotizo Negrutiu, 
Inspectori 
Compartiment Investitii Lazar Constantin, Radut Radu Corneliu , Biraiescu Ioan, Tocaci Laura, Mazilu Dinel Arhitect Sef, Inspectori Compartimentul de Licitatii si Achizitii Publice: 
Sepsei 
 Mirela, Damsa Anica, Novacescu Sandrina, Ladariu Oana- Doris, si consilieri locali: Agache Mihai, Ambrus Ioan, Daminescu Porfir Dorel, Baboniu Marius Cornel, Barboni Ioan, 
Badina Nicu 
, Blidariu Stefan, Cimponeriu Rodica, Padurean Ioan, Corbeanu Adriana Gabriela, Cotolan Voichita Ofelia, Craciunescu Iosif, Farcageanu Adrian, Galescu Cristian Pavel, Gaidos 
Albin, Opris 
 Gerlinde, Savu Constantin, Szücs Diana Maria. Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul 
Teritorial, din 
 care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar.,Informatiile cuprinse în acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul 
contractului  
trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (prezentare doc. în original, copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
originalul);  
În etapa evaluarii ofertelor se va solicita ofertantului clasat pe primul loc certificatul constatator emis de ONRC, pentru conformitate documentul în original/copie legalizata. În 
cazul unei  
asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. 2. Persoane juridice /fizice straine - Documente care dovedesc o forma de înregistrare si apartenenta din punct 
de vedere 
 profesional uzuale în tara de provenienta, având ca obiect de activitate activitatile solicitate prin Documentatia de atribuire.  

Capacitatea economica si financiara     
 Descriere: Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) trebuie sa fie de minim 684.900 lei. În situatia în care un ofertant si-a început activitatea economica de 
mai 
putin de trei ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Documente ce pot fi prezentate: Bilanturi contabile/extras de 
bilant/raport 
 de audit în copie – orice documente relevante; Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii 
cerintelor  
mentionate consultati fisa de date  

Capacitatea tehnica si/sau profesionala     
 Descriere: Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani.Se vor prezenta documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, perioada (inclusiv data încheierii 
contractului) si  
locul executiei lucrarilor; ;- procesul-verbal de receptie finala, procesulverbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptive partiala care sa ateste faptul ca 
lucrarile au 
 fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit” in sensul “certificari de buna executie ; Respectivele certificari indica 
beneficiarii, 
 indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate în conformitate cu normele 
 profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit; 2. Cerinta minima impusa: experienta similara care se va dovedi prin executarea la nivelul unui contract sau mai 
multe 
 contracte, lucrari similare în valoare cumulata de cel putin 342.464,00 lei fara TVA (Experienta dovedita in executarea lucrarilor de finisaje acustice ); 3.Pentru calculul echivalentei 
leu 
/valuta se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR http://www.bnr.ro.,Dotari Tehnice: APARATURA SI SOFTURI PENTRU MASURATORI ACUSTICE : 
SONOMETRU, 
SOFT PENTRU DETERMINAREA PARAMETRILOR ACUSTICI;,Informatii privind subcontractantii.Declaratie însotita de o lista cuprinzând subcontractatii (daca este cazul), precum 
si  
acordurile de subcontractar Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, ISO 9001 sau 
echivalente, 
 în domeniul aferent investitiei. Se vor prezenta în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.,Ofertantul va prezenta Certificate emise de 
organisme  
independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, ISO 14001 sau echivalente, în domeniul aferent investitiei. Se vor prezenta în original/copie 
legalizata/copie 
 lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii 
cerintelor 



 mentionate consultati fisa de date  
 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)   PROCEDURA  

IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta  

IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline  

IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE  

IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut  

 

IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu  

IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE  

IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: 
S.E.A.P.  

IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana  

IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: -  

IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 16.04.2014 10:00  

IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 16.04.2014 12:00  

IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)  

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE  

VI.1)   MOD DE FINANTARE  

VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu  

VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare  

Data expedierii prezentei invitatii: 03.04.2014 09:18  

 

 


