MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „SOMEŞ”
AL JUDEŢULUI SATU MARE
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ANUNŢ PUBLICITAR
pentru achiziţionarea contractului de lucrări având ca obiectiv:
„ GARAJ AUTOSPECIALE DIN ELEMENTE DE CONSTRUCTIE UŞOARĂ LA INSPECTORATUL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SOMEŞ AL JUDEŢULUI SATU MARE”
Cod obiectiv : 2017 INVIGSU - 010
documentaţia tehnică cu detalii de execuţie, verificarea documentaţiei de către verificatori tehnici
atestati si execuţie lucrări
j

- CUM PĂRARE DIRECTĂ AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
NUME, ADRESA SI PERSOANA DE CONTACT________________
Denumirea oficiala : Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al
judeţului Satu Mare.
Adresa: Str. Fabricii, nr.35, municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare
Localitatea : Satu Mare,
Cod postai :440096,
Tara :ROMANIA
Persoană de contact: Lt. col. Pop loan
Telefon: 0745693047
E-mail: isu.sm.achizitii(o),amail.com
Fax:0261768252
Tip anunţ - Cumpărare directă
Tip contract - lucrări
Denumire contract
Contract de lucrări având ca obiect: “ Garaj autospeciale din elemente de construcţie uşoară la Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă Someş al judeţului Satu Mare, Cod obiectiv:2017 INVIGSU-010” documentaţie
tehnică cu detalii de execuţie,’verificare documentaţii de către verificatori tehnici atestati si execuţie lucrări.
CPV 45223210-1- Lucrări de structuri metalice
Valoarea estimată fara TVA ( NUMAI IN CIFRE) 231.607,72 LEI_______________________________________
Descriere contract
Garaj autospeciale din elemente de construcţie uşoară la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Someş al
judeţului Satu Mare, Cod obiectiv: 2017 INVIGSU-010 - documentaţie tehnică cu detalii de execuţie, verificarea
documentaţii de către verificatori tehnici atestaţi şi execuţie lucrări.
Documentaţia pentru ofertare va fi pusă la dispoziţia operatorilor economici interesati în format electronic , ca
urmare a unei solicitări transmise prin e-mail la adresa isu.sm.achizitii@gmail.com sau fax( 0261768252) sau se
poate descărca de pe site-ul www.isusatumare.ro/achizitiipublice.html.
Beneficiarul lucrărilor : Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă SOMEŞ al Judeţului Satu Mare, Str Fabricii, nr.
35, municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare, tel 0261711212- fax /0261768252.___________________________
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Condiţii contract
Se va încheia contract de execuţie lucrări cu ofertantul ce prezintă cel mai mic pret în condiţiile îndeplinirii
cerinţelor de clarificare privind situaţia personală şi capacitatea de exercitare a activităţii. în acest sens ofertanţii
vor prezenta în termenul limită solicitat: 02.10.2017 ora 13.00, la sediul autorităţii contractante prin depunere la
secretariat în plic sigilat şi oferta( ştampilată conform cu originalul) conţinând - documente privind neîncadrarea
în situaţiile de incompatibilitate şi conflict de interese prevăzute la art. 60 din legea 98/2016(în acest sens se va
prezenta de către ofertant o declaraţie pe propria răspundere); - documente privind neîncadrarea în situaţiile de
excludere prevăzute de art. 164,165 si 167 din legea 98/2016( în acest sens ofertanţii vor prezenta Certificat de
atestare fiscal emis de ANAF si autoritatea locală privind îndeplinirea obligaţilor exigibile de plată către bugetul
consolidat al statului şi bugetul local, Certificat de cazier fiscal pentru operatorul economic emis de ANAF,
Certificate de cazier judiciar pentru ofertant şi reprezentantul legal al ofertantului emis de IPJ): -dovada
înregistrării ofertantului( se prezintă certificatul constatator emis de ORC);- documentele solicitate la capitolul 4,
punctele 4.1-4.4 si capitolul 6 din caietul de sarcini;- oferta de preţ pentru execuţie lucrare, conform
formularelor;-garanţia de participare- nu se solicită;- garanţie de bună execuţie( conform model contract)- plăţile
se fac conform model contract. Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire în
conformitate cu prevedrile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Clauze de revizuire:- cheltuieli rezultate în urma
modificărilor de soluţii tehnice; - diferenţe între cantităţile iniţial estimate si cel real executate pe baza preţurilor
unitare din cadrul propunerii financiare iniţiale;- cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun
pe parcursul derulării investiţiei;- cheltuieli de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze
independente de autoritatea contractantă .____________________________________________________________
Condiţii participare
In cadrul aceluiaşi termen limita 02.10.07 ora 13.00 ofertantul are obligaţia de a posta în Catalogul electronic
SEAP, oferta de preţ pentru Lucrări avand ca obiect: “ Garaj autospeciale din elemente de construcţie uşoară la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Someş al Judeţului Satu Mare, Cod obiectiv : 2017 INVIGSU- 010 ; cod
CPV 45223210-1- Lucrări de structuri metalice” documentaţia tehnică cu detalii de execuţie, verificarea
documentaţii de către verificatori tehnici atestaţi si execuţie lucrări, se menţionează valoarea totală FĂRĂ TVA ,
în descriere se menţioneaza valoarea ofertată pe fiecare activitate. în cazul în care oferta nu este publicată în
SEAP si în format lectric semnată si stampilată în plic sigilat, la sediul autoritătii contractante: Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă SOMEŞ al Judeţului Satu Mare, Str. Fabricii, nr.35, municipiul Satu Mare, judeţul
Satu Mare, oferta nu va fi luată în considerare
Ofertanţii vor menţiona pe plic OFERTA DEPUSĂ PENTRU : Lucrări avand ca obiect: “ Garaj autospeciale
din elemente de constructie uşoara la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Someş al Judeţului Satu Mare , cod
obiectiv 2017 INVIGSU- 010” documentaţia tehnică cu detalii de execuţie, verificare documentaţii de către
verificatori tehnici atestati şi execuţie lucrări.
Termen limita pentru primirea ofertelor este data de 02.10.2017, ora 13.00.________________________________
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Criterii adjudecare______________________________________________________________________________
Preţul cel mai scăzut aplicat ofertelor ADMISE, respectiv cele care îndeplinesc cerinţele de selecţie şi sunt
prezentate conform solicitării autorităţii contractante : prin depunere la secretariat în plic sigilat şi prin email,
oferta( ştampilată conform cu originalul).
Finalizarea achiziţiei se va face prin semnarea contractului cu operatorul economic a cărui ofertă va îndeplini în
totalitate cerinţele specificate şi a cărui propunere financiară va avea preţul cel mai mic._____________________
Termen limita primire oferte
02.10.2017, ORA 13.00
Informaţii suplimentare_________________________________________________________________________
Autoritatea contractantă are deplină decizie în selectarea ofertantului câştigător fără a fi obligat să prezinte
justificări celorlalţi ofertanţi participanţi la acţiunea de achiziţie a lucrărilor mai sus specificate.
Anunţul publicitar aprobat de autoritate contractanta, va fi pus la dispoziţia operatorilor economic în format PDF.
ÎNTOCMIT
SUBOFIŢER TEHNIC PRINCIPAL
Pit. maj.
COVACI ALEXANDRU

