PRIMARIA ORAŞULUI BUZIAS
Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania
Tel./fax 0256321450; 0256321451
email: primbuzias@vahoo.com: web:www.primariabuzias.ro
Nr. inreg./ / & f â din & ' / k f /2017

SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA
„SER VICII DE ELABORARE STUDII DE FEZABILITA T K P E N Îl
INVESTIŢII „REŢEA DE CANALIZARE IN SATUL SILAGIU, ORAŞ BUZIAS JUD TIMIŞ”
Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteţi o oferta de preţ pentru achiziţionarea de
„SERVICII DE ELABORARE STUDII DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTIŢII „REŢEA DE CANALIZARE IN SATUL SILAGIU, ORAŞ BUZIAS JUD
TIM IŞ” conform cerinţelor formulate in caietul de sarcini anexat acestei solicitări
Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate
Valoarea estimata a achiziţiei ( fara TVA ): 65.000,001ei
Descrierea contractului: „SERVICII DE ELABORARE STUDII DE FEZABILITATE PENTRU
OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REŢEA DE CANALIZARE IN SATUL SILAGIU, ORAŞ
BUZIAS JUD TIMIŞ” - Condiţii contract: conform specificaţiilor cuprinse in caietul de sarcini,
ataşat prezentului anunţ.
- Condiţii participare: Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul autoritatii
contractante (str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, cod postai: 305100), si va conţine
propunerea tehnica, propunerea financiara, informaţii generale cu privire la sediul si adresa firmei,
nr. de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal, telefon/fax, e-mail, nume si prenume
reprezentant legal, contul deschis la Trezorerie pentru plata serviciilor, declaraţia privind evitarea
conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din legea 98/2016 (model ataşat prezentei solicitări),
declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind
achiziţiile publice (model ataşat prezentei solicitări) precum si identificarea poziţiei din SEAP
privind furnizarea serviciilor care fac obiectul acestei achiziţii.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achiziţionate in concordanta cu
specificaţiile caietului de sarcini
Operatorii interesaţi AU OBLIGAŢIA sa posteze oferta financiara, in catalogul electronic din SEAP.
Propunerea financiara transmisa la sediul autoritatii contractante, va fi întocmită in lei fara TVA si va
fi insotita de graficul de realizare pe faze a serviciilor prestate conform cerinţelor caietului de sarcini
Atribuirea se va efectua “online”.
- Termenul limita de primire oferte 10.08.2017 ora 14,00;
- Informaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail: primbuzias@vahoo.com.
întocmit.
Mirza Cristina Mihaela

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAŞ

STR. PRINCIPALĂ, NR. 16, LOC. BUZIAŞ, JUD. TIMIŞ, ROMÂNIA
Tel. 0256/ 321.450; 0256/ 321.451; fax. 0256/321.450A
E- mail: primbuzias@yahoo.com;
Web: www.primariabuizas.ro

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REŢEA DE CANALIZARE ÎN SATUL
SILAGIU, ORAŞ BUZIAŞ, JUDEŢUL TIM IŞ”

®

1. DATE GENERALE
Denumirea obiectivului de investiţii - „ REŢEA DE CANALIZARE ÎN SATUL
SILAGIU, ORAŞ BUZIAŞ, JUDEŢUL TIMIŞ ”.
- Amplasament: Localitatea Silagiu, Oraş Buzias, judeţul Timiş
Beneficiar: Oraşul Buzias
- Regimul juridic - terenul ocupat de obiectivul de investiţii aparţine domeniului public
al ORAŞULUI BUZIAŞ .
2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI
Necesitatea investiţiei
Conform “ Strategiei de dezvoltare a Oraşului Buziaş” una din priorităţi o
constituie
realizarea în totalitate a infrastructurii de apa şi canal la nivelul satelor aparţinătoare Silagiu şi
Bacova.
Dezvoltarea satelor reprezintă o cerinţa esenţiala pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea
actractivităţii şi interesul pentru zonele rurale.
Necesitatea promovării investiţiei este impusă de situaţia actuală a infrastructurii de canalizare
în localitatea Silagiu.
Lipsa canalizării în localitatea Silagiu afectează în mod evident sănatatea şi confortul locuitorilor.
Pe de altă parte, acest sistem de canalizare va asigura evacuarea în condiţii de igenă a apelor
uzate menajere fără a mai polua mediul inconjurător
Oportunitatea investiţiei
Obiectivul se încadrează în prevederile -Realizarea, Extinderea, Reabilitarea , Modernizarea
sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate menajere din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Locala , Subprogramul „ Regenerarea urbana a municipiilor şi
oraşelor ”, etapa II, 2017-2020
Proiectul va fi depus spre finanţare de către UAT -BUZIAŞ la MDRAP, în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Locala , Subprogramul „ Regenerarea urbana a
municipiilor şi oraşelor
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3. OBIECTIVUL LUCRĂRILOR
La obiectivul de investiţie
REŢEA DE CANALIZARE ÎN SATUL SILAGIU, ORAŞ
BUZIAŞ, JUDEŢUL TIMIŞ ”, lucrările propuse sunt următoarele:
- pregătirea şi marcarea traseului conductei,
- realizarea săpăturilor , sprijinirlor ,umpluturilor,
- pregătirea patului de pozare a tuburilor,
montarea tuburilor si fitingurilor necesare,
- execuţia căminelor,
- montare statii de pompare în funcţie de necesităţi, inclusiv instalaţiile electrice ,
electropompele şi automatizările necesare,
efectuarea probelor de etanşeitate în vederea recepţiei.
Reţeaua de canalizare se va executa din tuburi de PVC şi va avea descărcarea în reţeaua de
canalizare menajeră a oraşului Buziaş.
Lungimea aproximativă a reţelei de canalizare - 15.600 ml.
Documentaţia poate să cuprindă şi alte lucrări pe care proiectantul le consideră necesare
pentru punerea în valoare a obiectivului, respectând legislaţia şi reglementările tehnice în
vigoare.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII
Obiectul contractului de servicii, constă în elaborarea STUDIUL DE FEZABILITATE
PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „ REŢEA DE CANALIZARE ÎN SATUL
SILAGIU, ORAŞ BUZIAŞ, JUDEŢUL TIMIŞ ”
STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „ REŢEA DE
CANALIZARE ÎN SATUL SILAGIU, ORAŞ BUZIAŞ, JUDEŢUL TIMIŞ va fi realizată în
conformitate cu:
Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice,
Ghidul de implementare PNDL.

5.SARCINILE PRESTATORULUI
Serviciile de proiectare vor fi achiziţionate de la un singur ofertant care să îndeplinească
condiţiile impuse de autoritatea contractantă
Serviciile pe care prestatorul le va realiza, în vederea elaborării documentaţiei tehnico economice vor include următoarele activităţi de servicii de proiectare, expertize, studii,
analize, etc,:
Ridicări topografice
Studiu Geotehnic, alte studii daca sunt necesare,
Studiul de fezabilitate inclusiv analiza cost - beneficiu ,
Devizul General va cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în
obiectul de investiţie la cap.4 -Cheltuieli pentru investiţia de bazţ, vor fi cuprinse distinct ca
obiecte la capitolul adecvat.
Elaborarea documentaţiei de proiectare se va efectua în conformitate cu cerinţele şi
metodologia de lucru din tema de proiectare.
Listele de cantităţi se vor întocmi pentru fiecare categorie de lucrări.

Pentru încadrarea lucrărilor se vor folosi Indicatoare de Norme de Deviz specifice categoriilor
de lucăari cuprinse în proiect.
Caietele de sarcini se vor elabora cu specificaţile tehnice şi încadrarea în standardele existente
in vigoare.
Proiectantul are obligaţia de a prezenta şi partea economică confidenţială a lucrărilor pe
devize de specialităţi.
Soluţia tehnică propusă va fi avizată de compartimentul de specialitate a Operatorului
Regional al serviciilor publice de apa şi canalizare în oraşul Buziaş, SC Aquatim SA
Timişoara.

Documentaţii pentru obţinere avize şi acorduri, potrivit Certificatului de Urbanism
(conform cerinţelor pentru fiecare avizator în parte),
Autoritatea Contractanta va suporta în totalitate cheltuielile cu taxele care vor fi avansate în
vederea obţinerii tuturor avizelor si acordurilor necesare în faza SF.
Proiectantul poate subcontracta părţi din lucrare. Subcontractantul se supune la aceleaşi
condiţii şi termene de realizare.
Beneficiarul va avea dreptul de a solicita proiectantului sau / şi subcontractantului rapoarte,
date, situaţii etc. privind starea / situaţia / faza lucrărilor.
In momentul aprobării SF de către beneficiar proiectantul va fi prezent şi va susţine
documentaţia atât în comisiile Consiliului local cât şi în şedinţa Consiliului local în care se
va prezenta spre aprobare SF..
Proiectantul îşi va asuma răspunderea pentru soluţiile proiectate, cât şi estimarea cantităţilor
de lucrări şi încadrările în categoriile de lucrări.
La elaborarea fazelor de proiectare si întocmirea tuturor documentelor care fac obiectul
contractului, prestatorul are obligaţia de a aplica toate normativele si prescripţiile tehnice în
vigoare. De asemenea prestatorul va respecta şi eventualele acte normative şi prescripţii
tehnice aplicabile, care intră in vigoare pe parcursul îndeplinirii contractului, după caz.
în funcţie de solicitările autorităţii contractante şi ulterior a comisiei de evaluare privind
finanţarea din fonduri de la bugetul de stat sau alte instituţii care cofinanţează investiţia,
proiectantul va efectua modificările necesare fără costuri suplimentare .
Notă: proiectantul va întocmi orice documentaţie pentru obţinerea de acorduri şi avize, care sunt
solicitate de organisme autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în certificatul de
urbanism ca fiind necesare.

6. PREDAREA, RECEPŢIA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE
Ridicarea topografica se predă beneficiarului, pe suport de hârtie în 5 exemplare complete
parte scrisă şi desenată (5 exemplare originale),iar apoi scanate pe suport electronic;
Studiul geotehnic se predă beneficiarului, pe suport de hârtie în 5 exemplare complete parte
scrisă şi desenată (5 exemplare originale),iar apoi scanate pe suport electronic;
Studiul de Fezabilitate se predă beneficiarului, pe suport de hârtie în 5 exemplare complete
parte scrisă şi desenată (5 exemplare originale),iar apoi scanate pe suport electronic;
Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatele de
urbanism se predau în 2 exemplare pe suport de hârtie, iar apoi scanate pe suport electronic
pentru fiecare avizator în parte si se vor depune de către prestator la autoritatiile emitente.
Toate planşele si măsurătorile aferente documentelor solicitate se vor preda si în format
dwg.
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Documentele care vor fi transmise la Minsterul Dezvoltării Regionale Administraţiei
Publice şi Fondurilor Europene vor fi întocmite conform cerinţelor din adresa nr.
10842/27.07.2017 primită de la Minsterul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene, aceasta va fi predată ofertantului câştigător.
Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul beneficiarului, unde după verificarea
documentaţiilor predate se va încheia un proces verbal de recepţie conform cerinţelor din
contract. In cazul în care serviciile prestate de firma câştigătoare nu coincid din punct de
vedere al preţului sau calităţii cu cel din ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a
solicita daune compensatorii.
în cazul în care, în urma recepţiei cantitative şi calitative, precum şi a evaluării documentaţiei
în vederea obţinerii finanţării pentru obiectivul de investiţii, se constată deficienţe sau
neclarităţi în cadrul documentaţiei predate, ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a
rectifica în cel mai scurt timp posibil aceste deficienţe sau neclarităţi, fără a insera costuri
suplimentare.

7. PROPUNEREA FINANCIARĂ SI TEHNICĂ.
Propunerea financiară se va întocmi - lei fără TVA .
Preţul ofertei este ferm şi nu se acceptă actualizarea preţului contractului
O dată cu înaintarea ofertei se va prezenta graficul de realizare pe faze a serviciilor prestate,
cu încadrarea în durata de elaborare a proiectului, până la data de 31.10.2017
în vederea întocmirii unei ofertei financiare corecte, recomandăm ofertanţilor vizitarea
amplasamentului, de luni- vineri, ora: 9- 14, din localitatea Silagiu.
în acest sens ofertanţii vor depune o solicitare scrisă.
Propunerea tehnică va cuprinde o scurtă descriere a serviciilor ce urmează a fi desfăşurate de
ofertant.

Termenul pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către proiectant - 31.10.2017

INSP. VLAICONI VALERIU
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OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR 3

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016
1. Subsem natul______________________________________________ , reprezentant împuternicit al
____________________________________________ ,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic) în calitate de _____________________________________________
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofertantului___________________ )
la
procedura
de
_______________________________________________ , declar pe proprie răspundere, următoarele:
cunoscând prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi
componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în
situaţia de a fi exclusă din procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
Munteanu Sorin-primar; Cindea Cristian Vasile-viceprimar si consilier local; Hudrea Ioan-Dorel- consilier local;
Baias Ştefan- consilier local; Otescu Ioan Valentin- consilier local; Dordea Ioan- consilier local; Dragan Ioanconsilier local; Aldan Florian Petru- consilier local; Kanton Iosif- consilier local; Vasii Ionita- consilier local;
Lazar Ioan Cosmin- consilier local; Lozer Lidia- consilier local; Savu Iulia Daniela- consilier local; Spataru
Constantin - consilier local;Tuduce Cristian Dan- consilier local; Molomfalean Ioan - consilier local; Lozer
Laszlo-inspector;Vlaiconi Valeriu-inspector;Hortolomei Oana-inspector;Mirza Cristina Mihaela- inspector
achiziţii

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
2. Subsemnatul____________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere şi prevederile art. 61 din
Legea nr. 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,

(semnătură autorizată)

FORMULAR 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice
Subsemnatul(a)................................................. în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la
procedura de .................................................................. pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect ................................................. la data de............................organizată de
................................................................................. declar pe proprie răspundere , sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că:
a) nu sunt în stare de insolvenţă ori lichidare, în supraveghere judiciară, în caz contrar voi
face dovada că am capacitatea de executare a contractului; nu am comis o abatere grava care îmi
pune in discuţie integritatea. De asemenea, nu sunt într-o situaţie de conflict de interese in cadrul
sau in legătura cu procedura in cauza, nu mi-am încălcat in mod grav sau repetat obligaţiile in
cadrul unui contract de achiziţii publice, nu am încercat şi nu voi încerca sa influenţez in mod
nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, abateri conform art. 167 (1) din Legea
98/2016;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, până la data depunerii ofertei, conform
art.165 din Legea 98/2016;
c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infracţiunile de la
art. 164 din Legea 98/2016. constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie,
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spălare de bani, traficul şi
exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate nu sunt adevărate, în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita , în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor ,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
(semnătură autorizată)

