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ANUNT 

privind demararea achiziţiei publice având ca obiect: 
Servicii de proiectare tehnică privind realizare� invr-sţ,itiei: 

. . . � ' . . . 

"Proiectare şarpantă acoperiş clădire ca�tină1' 
. 

··· · _ : · · 
. . . fi;,,·�· ·' -.J. ·\i .. . 

· 
.... .. .. · · · -� · . · 

care cuprinde următoarele etape: 

etapa 1- servicii de expertiză cod CPV71319000-7 

etapa IT- servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice CPV 71322000-1 
. . . : . ·= . . 

" . . . 
. . 

. . 

• ' ' • ,. • • ••• • • • • • • '1 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai (al R(,:;nihiiei'; din 
Timişoara, cod fiscal3487181, cu sediul în Timişoara, strada Calea Aradului, nr. 119,judeţn] Timi�·., (n 

· conformitate cu prevederile legale şi a procedurilor de achiziţie conform art. 19 din OUG �;4/2006 c: r 

modificările şi completările ulterioare , solicita prin prezenta depunerea cie ofm:te de preţ in vede.;·');: 
achiziţiei de servicii de proiectare tehnică privind realizarea i]l\'f\Stiţ.ici 

Obiectul achizitiei: 

. . ' . ' . 

"Proiectare şarpantă acoperiş clădire cantină�' 
. •' · .. , 

Achiziţionare servicii de proiectare tehnică privind realizarea inve1;tiţiei "Proiectare şarpantă 
acoperiş clădire cantină" 

Etapa/: cod CJ>V 71319000-7 Servicii de expertiză ·. 

· 

realizare expertiză tehnică pentru a se putea analiza posibilitatea de înlocui1'e a tipului de acoperiş 
al acesteia din terasa necirculabilă în şarpantă pentru o mai buna protejarf:; a r.;lăclirii - Cantini:'\.: : :· 

• 

. - . : J ' 

: cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări pulJlic:e . . 
. . 

-elaborarea unui proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţi,e, document..'lţia pcntnt oţ1ţlc1er�� 
autorizaţie de construcţie pentru realizarea obiectivului de investiţie "Proiectare ŞJ.irpan!ă acoperi� dădire 
cantină", elaborare plan de securitate şi sănătate în muncă conform HG 300/2006. 

Sursa de finanţare: buget 
. . 

. . 

.Preturile se vor menţine neschimbate in perioada de valabilitate a of
.
ertei, fiind exprimat .in Ie.i 

fără TVA. 
. ' . . . 

Suma maxima alocată pentru achiziţie: 20.161 Iei fără TVA 
A 

In urma evaluării ofertelor depuse pentru serviciile menţionate mai sus, câştig�Ho�· u! va. fi 
anunţat în scris asupra datei de încheiere a contractului de achiziţie. .. 
Criteriul de atribuire a contractului va fi preţul cel mai scăzut. · · 

Valabilitatea ofertei va fi de 45 de zile de la depunerea ofertei. 
Durata contractului: 45 de zile de la semnarea contractului. 
Nu se admit oferte alternative 

. . . . 

�nformatii şi clarificări: , · · 

Compartimentul de la care se poate obţine caietul de sarcini şi formuJarele necesare 
elaborării ofertei este Serviciul Tehnic- Achiziţii sau siteul W\vw.usab-tm.ro. 

. . 

. . 

. . . . 

. . -
. . 



Ofertele, însoţite de adresa de înaintare, se vor depune la sediul U.S.A.M.Y.B. ,.Regele Mihai 1 ::tl 
României" Timişoara, str. Calea Aradului, nr. ll9, Registratura, până la data de 09.11.2015, ora 9°0• 
Ofertele depuse după data şi ora menţionate vor fi respinse, acestea fiind oferte întârziate. 

Evaluarea ofertelor: pentru etapa 1- Servicii de expertiză se va face în data de 09.11.2015·0r� 
11 °0.la sediul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al 
Romîniei" din Timişoara. 

Solicitarea clarificărilorse poate face până în data de 05.11.2015 ora 9°0. 

Până la data de 09.11.2015 ora 10°0 în vederea realizării procentului de 40% achiziţii prin mijloao::e 
electronice conform prevederilor HG 167/2010 ofertanţii vor include oferta de preţ şi în catalogul lor de 

pe SEAP (e-Iicitatie.ro), cu menţionarea achiziţiei: lucrări 
"Proiectare şarpantă acoperiş clădire cantină" 

conform documentaţiei şi caietului de sarcini postate pe wwv-'.usab .. tt:n.ro .. 

. 

. . . 

Pentru aplicarea criteriului de atribuire, vor fi luate în considerare doar ofertele conforme din punct 
de vedere al cerinţelor de calificare şi a caietului de sarcini. 

Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele din caietul de sarcini sau din prezentu 1 anunţ, sunt respins,�. 

Limba de redactare a ofettei: româna. 
Plata se va efectua în lei cu ordin de plată, în termen de max. 15 zile de la primirea documentelor 

emise de executant, confirmate de beneficiar, cu respectarea prevederilor.OUG 34/2006 cu modificări�'t şi 
completările ulterioare. .. 

Data depunerii şi evaluării ofertelor pentru etapa U- Servicii de proiectare tehnică 1ientrtt 
construcţia de lucrări publice se va comunica numai după ce autoritatea contractantă selectea:;:ă ofett<� 
conforme ca urmare a procesului de evaluare pentru serviciile de expertiză. 

Modul de prezentare a propunerii financiare: 
Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei şi va respecta cu stricteţe prevederile caietului de sarcini punc'wl 

. 

5. "Specificaţii tehnice minime solicitate de către autoritatea contractantă" · · 

Atât pentru faza 1 servicii de expertiză în cazul necesităţii consolidării structurii de rezistentă cât şi 
pentru faza II servicii de proiectare tehnică în urma elaborării Proiectului tehnic, caiete de s<:�rcini, detalii . . ' 

de execuţie, etc. · · · . 

Se va prezenta: 

-

deviz general 
deviz pe obiecte 
deviz ofertă conform listă de cantităţi prezentată 
lista cuprinzând consumurile de resurse materiale 
lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru 
lista cuprinzând consumurile cu orele de funcţionare ale utilajelor 
lista cuprinzând consumurile privind transporturile 

. . 

Documente de calificare depuse de ofertant odată cu oferta tehnico- financiară 
--

Scrisoare de înaintare pentru fiecare etapă în parte 
Formularul de ofertă pentru fiecare etapă în parte 
Declaraţia privind eligibilitatea 
Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34i2006 
Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 
Certificat constatator- copie 
Declaraţie privind lista asociaţiilor şi a sub contractanţilor- dacă este cazul 
Acord de asociere dacă este cazul 

Documentele să nu depăşească valabilitatea de 30 zile 

.. 

• ' .. 

.. 



Termen de Garantie: Până la finalizarea lucrării dacă s-a obţinut finanţarea necesară pentru trecerea 1:1 
execuţie, dar nu mai mult de doi ani de zile de la predarea proiectului. 
Proiectantul răspunde pentru deficienţele proiectului care generează cheltuieli suplimentare prin adoptarea 
eventualelor soluţii tehnice pentru lucrări suplimentare faţ.ă de proiectul iniţial. 
Se soli cită garantie de bună executie: 10% din valoarea fără TV A a contractului - garanţia de bună 

A 

execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz 
contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de 
ambele părţi - Trezoreria Timişoara. 
Suma iniţială care se depune de către contractant în contul deschis nu trebuie să fie mai mică ce 0,5% d;il 
preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să a!imehteze 
acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la atingerea sumei 
stabi 1 ite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. 
Garanţie de bună execuţie se constituie în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului de ambd�� 
părţi. Dacă prestatorul este IMM poate să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în procent de 
50% în conformitate cu art. 16 din Legea 346/2004. 
Garanţie de bună execuţie se restituie proiectantului după recepţia finală a lucrării conform proiectui:.Ji 

Data pentru care se determină echivalenta leu/euro: 
Data zilei în care a fost postat anunţul pe site www.usab-tm.ro 
Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta Autoritatea Contractantă: USAMVB Timişoara: 
Telefon: 0256 277174; Fax: 0256 277174; 
Persoană de contact: Cuzma Liliana (E-mail: lili.cuzma@gmail.com). 

Director General Administrativ 

Ing. Olaru Gabriel 
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Ing. Cuzma Liliana 
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