Denumirea achizitie: Lucrare pentru desființarea construcției edificată în baza A.C. nr. 723/07.11.2013 –
Spațiu commercial regim de înălțime P (farmacie, magazin mixt) din incinta Spitalului Clinic Județean de
Urgență Brașov, str. Calea București, nr. 25-27
CPV: Lucrări de demolare 45111100-9
Descrierea contractului: conform documentatiei atasate
Valoarea estimate fara TVA: 46.000 RON
Conditii contract: Termen estimat de executie: maxim 7 de zile calendaristice. Cuantumul garantiei de
buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 40 din HG
395/2016 pentru o perioadă de 1 lună (30 de zile). Restituirea garantiei de buna executie se va face
înconditiile art. 42 din HG 395/2016, după semnarea procesului verbal de dezafectare a constructiei.
Conditii participare:
Oferta trebuie sa cuprinda:
1. Propunerea financiară, dosar/plic din care fac parte:
Formular oferta (Form. 4) si Anexa formular oferta, în care se va specifica valoarea lucrarii, Informatii
generale despre ofertant Form. 6 și Listele cuprinzând cantitațile de lucrari; resurse materiale, manopea,
utilaj, transport. Propunerea financiara va include toate taxele, inclusive transportul deșeurilor la un deposit
autorizat. Materialele care se pot recupera vor fi transportate de executant într-o locație stabilită de
autoritatea contractanta, în orașul Brașov.
2. PropunereaTehnică, dosar/plic din care fac parte:
Documentatie în care se va detalia modul de efectuare a lucrarii si durata de realizare.
prezentarea modului de indeplinire a obligatiilor. Se va prezenta și programul de lucru, resursele de
personal utilizate, echipamentele necesare, etc.
3. Documente de calificare, dosar/plic din care fac parte:
Form. 2;Form. 3;Form. 5;
Certificatul constatator eliberat de ORC din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar,
codurile CAEN aferente acestora. Certificatul se va prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”, valabil la data limita de depunere a ofertelor;
Declaraţie privind dotarea tehnică specifică de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea
corespunzătoare a contractului Form. 8
Declaraţie privind lista cu personalul propus pentru îndeplinirea contractului, cum ar fi: 1 sef șantier pentru
care se va prezenta declarația de disponibilitate Form. 9,
Lista principalelor lucrari similar executate în ultimii 5 ani Form. 7.
Prezentareao fertei:
-Numarul de exemplare: 1 original
-Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției
directe (SPECIFICATE IN INVITAȚIA DE PARTICIPARE)”. Documentele trebuie sa fie semnate pe
fiecare pagină de reprezentantul autorizat. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina
a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate.
-Pe lânga documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnica si cea financiara solicitate, în afara
ofertei sigilate se va prezenta si scrisoarea de înaintare– Form. 1;
-Limba de redactare a ofertei: romana.
-Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
-Pretul ofertei este ferm, în lei. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.
-Nu se accepta oferte alternative.
Criteriul de adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 10.02.2017
Informatii suplimentare: Oferta se va inregistra la sediul Consiliului Judetean Brasov, B-dul Eroilor nr. 5,
cam.10 – Registratura si se va depune la adresa: Str. N. Balcescu, nr. 67, cam. 25, Serviciul Achizitii Publice
pana la data de 10.02.2017, ora 12.00. Anuntul si documentatia (Formulare, Caiet de sarcini, Liste de
cantitati) se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro sectiunea Activitate/Achizitiipublice/Publicitate Anunturi. Clarificari se pot solicita in scris, semnate de reprezentantul legal, la nr. de fax 0368/440040 sau email andreea.radulea@judbrasov.ro. Raspunsurile la clarificari se vor posta atasat anuntului publicat pe siteul propriu. Clarificările se pot solicita pâna în data de 08.02.2017. Pentru informatii suplimentare ne puteti
contacta la tel. 0268/410777, interior 104.

