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INFORMATII GENERALE PENTRU OFERTANTI 

Date despre achizitor - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Hunedoara, cu sediul in Deva, str. I. Maniu, nr.18, jud. Hunedoara, Fax: 0254.234.384, Tel: 
0254.233.340, e-mail: dgaspchd@gmai l.com, adresa web www.dgaspchd .ro; 

Procedura de atribuire: achizitie directa. In conformitate cu prevederile art 7, alin. (5), din Legea 
nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, ~i cu art. 43 , alin. 
(2), din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice cu completarile si modificarile ulterioare, sub pragul de 450.020 lei fara 
TVA, pentru achizitia publica de lucrari , autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona lucrari 
prin achizitie directa cu obligatia de a uti liza catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP sau de a 
publica un anunt intr-o sectiune dedicata a website-ulu i propriu/ANAP sau a SEAP, insotit de 
descrierea produselor, serviciilor sau lucrarilor care urmeaza a fi achizitionate. 

Codul CPV: Cod CPV 45312100-8 Lucrari de instalare de sisteme de alarma impotriva incendiilor 

Sursa de finantare: buget local - Programul de investitii pe anul 2020 

Valoarea estimata fara TVA: - 437.346,08 lei fara TVA 

Descrierea contractului: 

Obiectul contractului: Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucrari necesare 
obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu 

Specificatii tehnice: - conform caietului de sarcini ce face parte din documentatia de atribuire 

Durata executie: Termenul de executie si predare al lucrarii este de 3 luni de la semnarea contractului 
de executie si emiterea ordinului de incepere al lucrarilor 

Garantie: Perioada de garantie a lucrarilor este de minim 24 luni de la data incheierii si semnarii 
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii 

Garan tie de buna executie: Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractu lui si se 
constituie in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Date privind ofertele: 
a) Adresa la care se transmit ofertele: la sed iul DGASPC Hunedoara din Deva, b-dul. luliu Maniu, 

nr. 18, judet Hunedoara - Compartimentul comunicare, relatii cu publicul, registratura; 
b) Limba In care trebuie redactate ofertele: romana. 
c) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de z ile 

Pretul contractului de achizitie este ferm, exprimat in lei si neajustabil pe toata durata contractului. 
Criteriul de atribuire: pretul eel mai scazut cu conditia respectarii cerintelor specificate in 
documentatia de atribuire. 

Autoritatea contractanta va publica pe SEAP documentatia de atribuire, respectiv: 
- Anunt de participare achizitie de Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucrari 
necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu; 
- lnformatii generale pentru ofertanti; 
- Modelul de formulare, care trebuie completate, semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului , 
stampilate si transmise, o data cu oferta In plic lnchis si sig ilat, depus la Compartimentul comunicare, 
relatii cu publicul, registratura al DGASPC Hunedoara din Deva, b-du l. Iuliu Maniu, nr. 18, pana la 
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data-limita prevazuta pentru depunerea ofertelor. (Scrisoare de inaintare, Declaratie pe propria 
raspundere privind nelncadrarea In prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016, Declaratie pe proprie 
raspundere privind nelncadrarea In prevederile art. l 64 din Legea 98/2016, Declaratie pe proprie 
raspundere privind nelncadrarea In prevederi le art. 165 si l 67 din Leg ea 98/2016, Declaratie pe 
propria raspundere privind respectarea legislatiei in domeniile mediului, social si al relatiilor de 
munca, conditiilor de munca si protectiei muncii, Declaratie de asumare a clauzelor contractuale 
propuse de autoritatea contractanta, Formularul de oferta tehnica, Formularul de oferta financiara si 
Centralizatorul de preturi) 
- Modelul clauzelor contractuale; 

Orice operator economic interesat poate adresa autoritatii contractante solicitari de clarificari 
referitoare la documentatia de atribuire, publicata pe SEAP, pana cu 3 zile inainte de data limita, 
prevazuta pentru depunerea ofertelor pe adresa de e-mail achizitiihd@gmail.com, iar autoritatea 
contractanta va transmite raspunsul in SEAP, cu 2 zile inainte de data-limita prevazuta pentru 
depunerea ofertelor. 

Cerinte obligatorii de participare: 

A. Ofertantul va prezenta urmatoarele documente de calificare: 

1. Declaratie pe proprie raspundere privind nelncadrarea In prevederile art. 164 din Legea 
98/2016 (modelul declaratiei se regaseste in Sectiunea Formulare, publicata in cadrul 
Documentatiei de atribuire pe SEAP); 

2. Declaratie pe proprie raspundere privind nelncadrarea In prevederile art. 165 si 167 din 
Legea 98/2016 (modelul declaratiei se regaseste in Sectiunea Formulare, publicata in cadrul 
Documentatiei de atribuire pe SEAP); 

3. Declaratie pe propria raspundere privind nelncadrarea In prevederile art. 59 si 60 din Legea 
98/2016 (modelul declaratiei se regaseste in Sectiunea Formulare, publicata in cadrul 
Documentatiei de atribuire pe SEAP); 

4. Declaratie de asumare a clauzelor contractuale propuse de autoritatea contractanta, modelul 
clauzelor contractuale fiind publicat pe SEAP in cadrul Documentatiei de atribuire (modelul 
declaratiei se regaseste in Sectiunea Formulare, publicata in cadrul Documentatiei de 
atribuire pe SEAP); 

5. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei in domeniile mediului, 
social si al relatiilor de munca, conditiilor de munca si protectiei muncii (modelul declaratiei 
se regaseste in Sectiunea Formulare, publicata in cadrul Documentatiei de atribuire pe 
SEAP); 

6. Certificat constatator em is de Oficiul Registrul Comertului, valabil la momentul prezentarii 
din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ domeniile de activitate secundare si 
codurile CAEN aferente acestora, prin care ofertantul trebuie sa faca dovada ca desfasoara 
activitati in conformitate cu obiectul contractului de achiziiie publica. Certificatul se va 
depune in original sau in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. 

7. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor catre stat eliberat de 
D.G.F.P., din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la momentul prezentarii -
copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul; 

8. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea 
locala, din localitatea in care operatorul economic isi are sediul social si din localitatile in 
care isi are sediile secundare/punctele de lucru, nominalizate in certificatul constatator 
eliberat de ONRC, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la momentul 
prezentari i; 

9. Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere 
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum reiese din certificatul 
constatator emis de ONRC/actul constitutiv. 
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B. Ofertantul va prezenta propunerea tehnica: 

1. Ofertantul va intocmi propunerea tehnica, in conformitate cu specificatiile tehnice din 
documentatia de atribuire si de asemenea maniera incat sa permita comisiei de evaluare 
verificarea cu usurinta a corespondentei cu cerintele solicitate; 

2. Oferta tehnica va prezenta nodul de implementare al proiectului pe toata durata lucrarilor 
din punct de vedere al: 

- modul de derulare a etapelor de executie 
- asigurarea managementului proiectului 
- asigurarea calitatii si controlului calitatii 
- implementarea programului de Securitate si sanatate in munca 
- protectia contra incendiului 
- protectia mediului 
- Propunerea tehnica va fi structurata conform caietului de sarcini si va fi insotita de 
un memoriu tehnic in care se va descrie, in ordinea operatiunilor executate, tehnologia 
~i metodele folosite pentru realizarea lucrarii, care trebuie sa fie eel putin la nivelul 
specificat de producatorii materialelor. 

3. Oferta tehnica va contine 
a. Prezentare generala 
b. Sustinere tehnica 

- Cerinta minima, pentru acest punct este numai obligativitatea prezentarii listei cuprinzand 
subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, precum si a formularelor care trebuie 
prezentate de subcontractantii care vor avea o pondere de peste 10% in indeplinirea 
contractului. 

c. Asigurarea calitatii lucrarilor 
- Ca cerinta minima, se prevede obligativitatea prezentarii dovezii implementarii unui sistem 
de asigurare a calitatii lucrarilor. 

d. Experienta similara 
- Cerinta minima pentru experienta similara este incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani 
eel putin a unui contract al carui obiect a fost executia unor lucrari similare; 

e. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti 
- Cerinta minima, este obligativitatea prezentarii eel putin a unei recomandari din partea 

unui beneficiar/client. 
f. Resurse tehnice 

- Cerinta minima pentru resursele tehnice este nominalizata in extrasul de utilaj st de 
transport. 

g. Resurse umane(minime) 
- Responsabilul tehnic cu executia trebuie sa fie specialist In domeniu constructiilor al 
instalatiilor electrice cu experianta in executia acestui tip de lucrari , electrician autorizat 
ANRE grd IIA/IIB, tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a 
incendiilor,tehnician sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de 
incendiu. 

h. Graficul de Executie al intregii lucrari, grupat pe categorii, etape, puncte de referinta 

4. Ofertantul va prezenta: 
- descrierea detaliata a caracteristicilor tehnice esentiale ale materialelor ce urmeaza a 

ft puse in opera insotita, de agremente tehnice (fise tehnice) 
- certificate, agremente si orice alte documente din care trebuie sa reiasa ca respecta 

nivelul minim calitativ impus de caietul de sarcini. 
- Autorizatie MAI- IGSU pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a 

sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor. 
- Autorizatie MAI- IGSU pentru efectuarea lucrarilor de instalare s1 intretinere a 

Pagina 4 din 8 



sistemelor de alarmare si alertare in caz de incendiu 
- Atestat tip ANRE tip B pentru executia de instalatii electrice exterioare/interioare 

pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea 
nominala de 0,4 Kv 

C. Ofertantul va prezenta propunerea financiara: 

1. Fonnularul de Oferta (conform formularului pus la dispozitie de autoritatea/entitatea 
contractanta), incluzand toate informatiile solicitate; 

2. Se solicita completarea urmatoarelor formulare (fara format impus) adaptate la obiectivele 
descrise de caietul de sarcini: 

- Centralizatorul financiar al obiectelor in care se va include si organizarea de santier 
- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari 
- Lista cantitatilor de lucrari: 

a. Constructi i 
b. Desfumare 
c. Hidranti 
d. Paratraznet 
e. Semnalizare 
f. Electrice 

- Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotarile 
- Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale 
- Lista cuprinzand consumurile cu forta de munca 
- Lista cuprinzand consumurile cu ore de functionare a utilajelor de constructii 
- Lista cuprinzand consumurile privind transporturile 

3. Pretul materialelor care intra in opera din cadrul Listelor cantitatilor de lucrari va fi 
corelat cu specificatiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe 
specialitati, astfel incat fiecare ofertant va tine seama la alegerea pretului ca fiecare material 
sa corespunda cerintelor de calitate descrise in cadrul fi~elor tehnice de produs, din 
cadrul agrementelor tehnice. 

Modul de prezentare al ofertei si al documentelor de calificare, ce insotesc oferta: 
Oferta va fi trimisa intr-un singur exemplar original, prin posta/curier sau depusa in plic inchis si 
sigilat la Compartimentul comunicare, relatii cu publicul, registratura al DGASPC Hunedoara din 
Deva, b-dul. Iuliu Maniu, nr. 18. Scrisoarea de inaintare se capseaza in exteriorul plicului pentru a fi 
inregistrata la sediul autoritatii contractante la data si ora depunerii . 

Plicurile vor ti marcate cu inscriptia: 

"Oferta pentru achizitia de Functionarea Centrului de lngrijire si Asistenta Uricani - Lucriiri 
necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu 

A nu se deschide pana la data de 07.09.2020 orele 11:00" 

Propunerea tehnica se va intocmi in conformitate cu cerintele solicitate prin documentatia de 
atribuire si de asemenea maniera incat sa permita comisiei de evaluare veriticarea cu usurinta a 
corespondentei cu cerintele solicitate. 

Propunerea tinanciara se va intocmi astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile 
solicitate cu privire la pretul uni tar in lei fara TV A, valoarea totala in lei fara TVA, valoarea TVA 
(daca este cazul, ofertantul va preciza daca este neplatitor de TVA), precum si Ia alte conditii 
financiare si comerciale legate de obiectul contractului. Pretul din oferta va ti exprimat in lei fara 
TV A, cu maxim 2 zecimale si va include toate cheltuielile ocazionate de executia lucrarilor. 

Pretul contractului de achizitie este ferm in lei si neajustabil pe toata durata. 

Pagina s din 8 



Alte informatii: 
Eventualele solicitari de clarificari referitoare la documentele de calificare/ oferta tehnica/ 

oferta financiara, pe care comisia de evaluare le considera necesare, se vor adresa ofertantilor pe 
emailul indicat de acestia, iar raspunsurile ofertantilor vor fi transrnise autoritatii contractante, in 
termenul indicat pe adresa de email: achizitiihd@gmai l.com 

Daca ofertantul nu raspunde la solicitarea de clarificari in termenul indicat sau raspunsurile 
nu sunt complete sau concludente, oferta sa va fi respinsa ca inacceptabila. 

Daca pretul fara TV A incl us In Propunerea Financiara depa~e~te valoarea estimata, oferta va 
fi respinsa ca inacceptabila. 

Oferta va fi respinsa ca neconforma daca: 
- nu respecta cerintele prezentate in docurnentele achizitiei/nu depune documentele de calificare 

solicitate; 
- a fost primita cu intarziere, dupa data si ora limita indicate pentru depunerea ofertelor 
- nu satisface in mod corespunzator cerintele Caietului de sarcini; 

Conflictul de interese: 
Conflict de interese reprezinta orice situatie in care membrii personalului Autoritatii 

contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza In numele Autoritatii 
contractante, care sunt implicati in desra~urarea procedurii de atribuire sau care pot influenta 
rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes 
personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in 
contextul procedurii de atribuire. 

Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a ofertelor urmatoarele 
persoane: 

- persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de 
adm inistratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati/terti sau 
subcontractanti ; 

- sotfsotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din 
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti/candidati, 
terti sustinatori ori subcontractanti propu~i ; 

- persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii 
concrete ca pot avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, 
ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta ~i impartialitatea pe parcursul 
procesului de evaluare. 

Contractantul se va asigura ca personalul sau nu se afla lntr-o situatie care ar putea genera un 
conflict de interese, cum ar fi: 

- situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de 
conducere sau de supervizare ~i/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt 
sotfsotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu 
persoane cu functii de decizie In cadrul Autoritatii/entitatii contractante sau al fumizorului de servicii 
de achizitie implicat In procedura de atribuire; 

- situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea 
inclusiv ori care se afla In relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie In cadrul 
Autoritatii/entitatii contractante. 

Contractantul nu are dreptul de a angaja sau lncheia orice alte intelegeri privind prestarea de 
servicii , direct ori indirect, In scopul lndeplinirii contractului de achizitie publica/sectoriala, cu 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de 
participare/ofertelor depuse In cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fo~ti angajati ai 
Autoritatii/entitatii contractante sau ai fumizorului de servicii de achizitie implicat In procedura de 
atribuire cu care Autoritatea/entitatea contractanta/furnizorul de servici i de achizitie implicat In 
procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuiri i contractului de achizitie 
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publicalsectoriala, pe parcursul unei perioade de eel putin 12 luni de la lncheierea contractului , sub 
sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

Lista persoanelor cu functii de decizie, din cadrul autoritatii contractante este enumerata in 
cadrul Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 
98/2016 (modelul declaratiei se regaseste in Documentatia de atribuire); 

Oferta declarata ca~tigatoare va fi oferta admisibila care, va avea pretul eel mai scazut. 
in cazul in care preturile ofertate pentru ofertele clasate pe primul loc sunt egale, atunci se va 

solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit 
ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul eel mai scazut. 

• Orice document solicitat trebuie sa fie valabil, conform prevederilor legale aplicabile, In 
momentul deschiderii ofertelor ~i se va prezenta, dupa caz, In original/copie legalizata, sau copie 
certificata de catre ofertant ,,Conform cu originalul", stampilata si semnata de reprezentantul legal. 

• Documentele ofertei vor fi tiparite/tehnoredactate ~i vor fi semnate si stampilate de catre 
reprezentantii legali ai ofertantului. Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului, pe toata 
perioada de valabilitate stabilita de Achizitor. 

• Oferta nu va contine randuri inserate, sublinieri, ~tersaturi sau cuvinte scrise peste scri sul 
initial. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, 
documentele respective trebuie sa fie semnate ~i parafate conform prevederilor legate. 

Ofertantul are dreptul de a-~i retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata achizitorului pana 
la data ~i ora limita pentru depunerea ofertelor. 

Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data ~i ora stabilita pentru depunerea 
ofertelor, adresand pentru aceasta achizitorului o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. 
Achizitorul nu este raspunzator In legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, 
modificata, pana la data ~i ora limita, stabi lita In documentatia pentru ofertanti. 

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. 
Ofertantul i~i asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor 

documentelor prezentate in original , copie si/sau copie ,,conforma cu originalul" in vederea 
participarii la procedura. 

Oferta depusa la o alta adresa a achizitoru lui decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita 
pentru depunere este considerata lntarziata ~i se retumeaza, nedeschisa. 

- Termen limita pentru primirea ofertelor: 07.09.2020 ora 10°0• 

- Modul de prezentare al ofertei si al documentelor de calificare, ce lnsotesc oferta: Oferta va fi trimisa 
intr-un singur exemplar original, prin posta/curier sau depusa J'n plic inchis si sigilat la 
Compartimentul comunicare, relatii cu publicul, registratura al DGASPC Hunedoara din Deva, b-dul. 
luliu Maniu, nr. 18. Plicurile vor fi marcate cu inscriptia: "Oferta pentru achizitia de Functionarea 
Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucriiri necesare obtinerii autorizatiei de securitate la 
incendiu. A nu se deschide pana Ia data de 07.09.2020 orele 11:00" 

- Conditii de deschidere a ofertelor ~ i participarea la sedinta de deschidere a ofertelor: Orice 
ofertant are dreptul de a participa la ~edinta de deschidere; aceasta va avea Joe pe data de 07.09.2020 
orele 11°0, Ia sediul DGASPC Hunedoara, situat in Deva, Bd. luliu maniu, nr. 18, Biroul 
Achizitii - etaj 3. 

- In cadrul unor sedinte ulterioare, la care participa numai membrii comisiei de evaluare, 
aceasta va evalua propunerile tehnice si propunerile financiare depuse de catre ofertanti, va aplica 
criteriul de atribuire (pretul eel mai scazut), va intocmi raportul procedurii si va intocmi si transmite 
comunicarile catre ofertanti. 

- Comunicarea acceptarii ofertei castigatoare/ a rezu ltatului procedurii : se comunica 
ofertanti lor prin emailul indicat de acestia; o data cu transmiterea comunicarii , autoritatea 
contarctanta va transmite ofertantilor si o copie a Raportului final al achizitiei. 
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- Semnarea contractului de executie: ofertantul al carui oferta a fast desemnata castigatoare se 
va prezenta pentru semnarea contractului, la sediul autoritatii contractante - Biroul Achizitii, etajul 
3, la data si ora, prevazute in comunicarea acceptarii ofertei castigatoare, transmise pe email. 

Coordonator Serviciu Achizitii, 
Contractare Servicii Sociale, lnvestitii 

Roxana LEACH 

J_-4-ocfl< 

Intocmit, 
Consilier Achizitii Publice 
Alexandra Adela MAIER 

c~-=a-~/L 
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