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Anunţ de publicitate 

Achiziţie directă – Servicii de Dirigenţie de şantier pentru obiectul de 

investiţii  Consolidare si reparatii capitale la Cladirea Muzeului de istorie a 

Transilvaniei  

Muzeul de istorie a Transilvaniei, în calitate de autoritate contractantă, prin prezenta vă 

invită să participaţi la procesul de atribuire a contractului de Servicii de asistenţă tehnică - 

dirigenţie de şantier pentru obiectul de investiţie „Consolidare si reparatii capitale la Cladirea 

Muzeului de istorie a Transilvaniei ”. 

 

Descrierea serviciilor care urmează să fie  prestate: Asistenţă tehnică-dirigenţie de şantier 

pentru obiectivul de investiţii „ Consolidare si reparatii capitale la Cladirea Muzeului de istorie a 

Transilvaniei  „ în Muzeul de istorie a Transilvaniei conform caiet de sarcini  

1. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: achiziţie directă, în conformitate cu 

art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv, Autoritatea 

contractantă are dreptul de a achiziţiona direct servicii, în cazul în care valoarea estimată a 

achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei. 

2. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: bugetul local – 

Ministerul Culturii, in functie de disponibilitatea fondurilor alocate. Valoare estimată 

37106.21 lei fără TVA. 

3. Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: 

Propunerea financiară: Propunerea financiară - se va preciza valoarea totală a ofertei 

financiare ................. lei fără TVA. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă (Formularul 

7). Nu se acceptă facilităţi. 

 
Notă: Propunerea financiară va fi semnată şi ştampilată de către ofertant. 

4. Limba de redactare a ofertei: română 

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile faţă de data transmiterii acestora. 

6. Preţul ofertei este ferm şi va fi exprimat în lei, fără TVA. 

Notă: Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. 

7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Preţul cel mai scăzut cu 

condiţia prezentării tuturor documentelor solicitate la punctul 8 din prezenta invitaţie. 



8. Documente de calificare solicitate: 

a) Scrisoare de înaintare (Formularul 1) 

b) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din LEGEA 

98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 2) 

c) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 

privind achiziţiile publice. (Formularul 3) 

d) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

privind achiziţiile publice. (Formularul 4) 

e) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 5) 

f) Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale şi îndeplinire a contractului. 

(Fromularul 6) 

g) Formular de ofertă (Formularul 7) 

h) Autorizaţii dirigenţie de şantier -    copiiconformă cu originalul  

i) Propunere tehnica : ofertantul trebuie sa faca dovada indeplinirii tuturor conditiilor 

din Caietele de sarcini 

j) Declaraţie privind respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de muncă şi 

protecţia muncii. (Formularul 8) 

• PT- ul lucrării poate fi consultat in SEAP: 

Autoritate contractanta: Muzeul National de Istorie a Transilvaniei 
Numar invitatie / anunt: 390866 / 23.08.2016 
Denumire contract: ,,Consolidare si reparatii capitale la Cladirea Muzeului de istorie a 
Transilvaniei ‘’ 
 

• Executarea contractului de servicii este condiţionată de execuţia lucrării. 

9. Prezentarea ofertei 

Ofertanţii interesaţi îşi vor posta oferta pe site-ul http://www.e-licitatie.ro , la rubrica Proceduri 

de atribuire - Cumpărări directe - Catalog de produse/ servicii/ lucrări. 

Toţi cei interesaţi îşi vor posta oferta în CATALOGUL ELECTRONIC SEAP, cu denumirea 

Dirigentie de santier la obiectivul „Consolidare si reparatii capitale la Cladirea Muzeului de 

istorie a Transilvaniei”. 

Autoritatea contractantă va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut, care va deveni 

câştigătoare după prezentarea şi îndeplinirea condiţiilor mai sus menţionate, respectiv 

prezentarea documentelor de calificare, a propunerii financiare. Nerespectarea denumirii poate 

duce la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractantă a ofertelor.  

http://www.e-licitatie/


Răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări vor fi postate pe site-ul 

http://www.mnit.ro/achizitii-publice/  

10. Condiţii contract: 

• Durata contractului = perioada contractului de execuţie a serviciului   + perioada de 

garanţie a contractului de lucrări (60  luni). ( De la data ordinului de prestare a serviciilor 

până la recepţia finală a lucrării!) 

• Garanţia de bună execuţie: 10% din valoare serviciilor, constituită în una din formele 

prevăzute la art.39 şi art. 40 din HG 395/2016, restituirea garanţiei urmând a se efectua în 

condiţiile art. 42 alin. 3 lit. c) din acelaşi act normativ. 

11. La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative 

12. Plata preţului contractului se va efectua în contul operatorului economic. 

13. Data limită de publicare a ofertei pe site-ul http://www.e-licitatie.ro  , este : 21.12.2016. 

Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de Autoritatea Contractantă, respectiv data 

publicării prezentului anunţ şi termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare 

14. Telefonul unde se pot procura informaţii suplimentare pentru partea tehnică Topan Cristina 

0725 526 785 

15. Informaţii suplimentare: 

• Documentele de mai sus împreună cu oferta fermă de preţ se introduc într-un plic marcat cu 

adresa autorităţii contractante si se vor depune, numai de către ofertantul câştigător, la Registratura 

MNIT, după selectarea acestuia din catalogul SEAP, ofertantul câştigător urmând a fi contactat de 

Autoritatea Contractantă pentru inţierea cumpărării directe din catalogul electronic 

• In situaţia în care ofertantul cu preţul cel mai scăzut nu va îndeplinii condiţiile de 

participare/refuză încheierea contractului, poate fi selectat/contactat ofertantul clasat pe locul doi. 

Directia ACHIZITII PUBLICE, 

 

 
 

http://www.mnit.ro/achizitii-publice/

