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SECTIUNEA I.

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I.a. Beneficiar
Denumire : Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Sibiu
Adres: B-dul Corneliu Coposu nr. 2 – 4
Localitate: Sibiu
Punct(e) de contact:
Pentru informaţii, caiet de sarcini şi
clarificări privind documentele care
trebuie prezentate de către ofertant/
specificaţiile tehnice: Dna.Schlosser
Eveline, telefon: +40 269215050, int.
407,
e-mail: achizitii@scjs.ro
E-mail : achizitii@scjs.ro

Cod postal: 550245
Telefon: +40 269215050

Tara: Romania

Fax: +40 269215434

Adresa/ele de internet (daca este cazul) : www.scjs.ro

I.b. Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau □ Servicii publice generale
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau
□ Apărare
locale ale acestora
□ Ordine şi siguranţă publică
□ Agenţie/birou naţional sau federal
□ Mediu
□ Colectivitate teritorială
□ Afaceri economice şi financiare
□ Agenţie/birou regional sau local
x Sănătate
□ Organism de drept public
□ Construcţii şi amenajări teritoriale
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie
□ Protecţie socială
europeană
□ Recreere, cultură şi religie
□ Educaţie
x Altele: Spital clinic judetean de urgenta
□ Altele (precizaţi): —————
Dreptul ofertantului de a solicita clarificări:
Solicitările de clarificări se vor face în scris şi se vor transmite pe adresele de e-mail specificate mai
sus sau pe fax.
Pentru comunicările din timpul evaluării ofertelor :
Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta depusă, prin e-mail
dacă este cazul. Pentru răspuns, în funcţie de solicitările comisiei, operatorii economici vor depune
documentele şi clarificările în format electronic sau la cererea autoritatii contractante în original la
sediul acesteia sau le vor transmite prin poştă sau fax, în termenul limită solicitat.
Publicarea raspunsurilor se va face pe pagina de internet : www.scjs.ro sectiunea Achizitii publice
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 09.12.2015 ora limită 10.00
Adresa de email: achizitii@scjs.ro
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 10.12.2015 ora limită 10.00

I.d. Sursa de finantare :
Fonduri de la buget

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract : Lucrari de reparatii la caile de acces-asfaltare
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
x
(b) Produse
(c ) Servicii
Execuţie
x
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă
□
Principala locatie a lucrarii
Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenta Sibiu

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumparare in rate

□
□
□
□

Categoria serviciului
2A □
2B □

Principalul loc de livrare:

Principalul loc de prestare

Cod CPV/ CPSA
□□□□□□□□/ □□□□□□

Cod CPV/ CPSA
□□□□□□□□/ □□□□□□

Cod CPV
45233142-6 Lucrări de
reparare a drumurilor
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achiziţie publică: X
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
Scopul contractului/obiectul achizitiei : Lucrari de reparatii la caile de acces-asfaltare conform
Caiet de sarcini.
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari
Lucrari de reparatii la caile de acces-asfaltare conform Caiet de sarcini..
Valoare estimata : 40.000 lei fara TVA
III. Pocedura
Achizitie directa conform Art.19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
cu modificarile si completarile ulterioare.
IV.) Legislatia aplicata - Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrări, de bunuri si de servicii;
- Ordonanta de Urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr.34/2006;
- Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie publică din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările
ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul
comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale
Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, în ceea
ce priveste revizuirea CPV;
-HG28/2008
V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE
La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, caietul de sarcini
V.1) Documente solicitate
-Oferta de pret + Deviz lucrari
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei
LIMBA ROMANA
Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana.
VI.2) Prezentarea ofertei
Oferta se depune într-un singur exemplar, ORIGINAL .Adresa la care se depune oferta:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, b-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, secretariat. Telefon +40
2615050 fax nr. +40 269215434.
Oferta trebuie insotita de documentele solicitate la punctul V.1
VI.3) Data limita de depunere a ofertelor
- Data limita pentru depunerea ofertelor 14.12.2015 orele 15.00
VI.4) Analiza ofertelor se va face pe data de 15.12.2015 orele 11.30, la Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Sibiu, b-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, Sala de Consiliu
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Pretul cel mai scazut

SECTIUNEA II.
CAIETUL DE SARCINI
(DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI – SPECIFICAŢII TEHNICE)

-Autoritatea contractanta:Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu
-Obiectivul achizitiei: Lucrari de reparatii la caile de acces-asfaltare
Cod CPV : 45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor
ANTEMASURATORI
1.Reparatii alei sectiile Fizioterapie si Medicala, S= 263 mp
SECTIUNEA TEHNICA
Nr
1

Capitolul de lucrari
Sort conc. 16-25 mm

UM

Cantitatea

mc

14
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2

Asternere mat.pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea

mc

14
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22

3

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor

tona

4

Imbracaminte beton asfalt cu agregat mare executat la cald in grosime de 4,0 cm
asternere manuala

mp

Imbracaminte beton asfalt cu agregat marunt executat la cald in grosime de 4,0
cm asternere manuala

mp

5

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
119
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
144
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16
6

7

12,8
tona

Beton asfaltic bogat in criblura BA8

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

tona

16,2
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

8

Transportul rutier al materialelor , semifabricatelor cu autobasculanta

tona

28,28
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.Reparatii cai acces poarta spre urgenta , S = 477 mp
SECTIUNEA TEHNICA
Nr
1

Capitolul de lucrari
Curatirea manuala a suprafetelor bituminoase si de beton

UM

Cantitatea

mp

477
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2

3

4

Amorsare suprafata strat de baza sa imbracaminte existenta in vederea
aplicarii de strat uz mix asfalt cu emulsie cationica

mp

Imbracaminte beton asfalt cu agregat marunt executat la cald in grosime
de 4,0 cm asternere mecanica

mp

Beton asfaltic bogat in criblura BA8

tona

100
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
477
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
49,5
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5

Transportul rutier al materialelor , semifabricatelor

tona

49,5
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1. Modul de prezentare a ofertelor:
-ofertele se prezinta in limba romana cu prezentarea devizului oferta de lucrari
-pretul lucrarilor se indica in lei fara TVA.
-pretul ofertei se stabileste de catre ofertant in baza cerintelor care le-a primit de la
organizatorul procedurii de achizitie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrarilor incluse in sarcina
de lucru dar care nu au fost luate in consideratie de ofertant la prezentarea pretului,nu se acopera de
catre beneficiar.
2. . Evaluarea ofertelor va avea loc in data de 15.12.2015 orele 11.30
3.Oferta se prezinta pana la data de 14.12.2015 orele 15.00 pe adresa Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Sibiu,B-dul C. Coposu nr. 2-4, etaj 1, secretariat sau e-mail
4. Oferta este valabila 30 de zile de la data limita de depunere a ofertei
5 Participantii asigura efecturea lucrarilor in conformitate cu documentatia de deviz si se vor
conduce de Legea privind calitatea in constructii nr.721 din 02.02.1996.
6.Modul de intocmire a ofertelor:
-ofertele se prezinta in 1exemplar original pe adresa Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
Sibiu,B-dul C. Coposu nr. 2-4, etaj 1, secretariat sau e-mail
7.Oferta castigatoare se va aprecia conform criteriului –cel mai mic pret
8.Documentele necesare a fi prezentate de catre ofertanti:
-Oferta de pret + Deviz lucrari

SECTIUNEA III.
Contract de lucrări
nr. ........... din data de ……………….

1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat
prezentul contract de lucrări,
între
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, cu sediul in Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, cod fiscal 4240898, Tel
0269/215050/215434, cont Trezorerie RO66TREZ5765041XXX000402, reprezentat in temeiul legii prin Manager Dr. Vasile Spinean,
în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
SC ………………….. SRL, cu sediul în …………., Str…………………., nr………….. .Jud ……… tel / fax: ………., având nr. de
înmatriculare în Registrul Comerţului: ……………………., Codul Unic de Identificare R……………………., cont
......................................................................, deschis la Trezoreria ....................................................., reprezentată legal prin
……………………….. - în calitate de executant., pe de altă parte.
2. Obiectul şi preţul contractului
2.1- Executantul se obligă să execute « ………………………………….», în perioada convenita şi în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
2.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de executie
« …………………………..»
2.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor
conform graficului de plăţi, este de ……………….. lei cu TVA, din care TVA …………. lei.
3. Durata contractului
3.1 –Termenul prezentului contract se intinde pana la data de ……………….
4. Documentele contractului
4.1 - Documentele contractului sunt:
Referat de necesitate nr....................
Caiet de sarcini nr.......................
Propunerea tehnica si financiara a executantului nr................
5. Executarea contractului
5.1 Executantul va incepe executia lucrarilor conform ordinului de incepere emis de beneficiar.
6. Obligaţiile principale ale executantului
6.1 – (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza « ………………………………» , precum şi de a remedia
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanta cu obligaţiile asumate prin contract si prevederile legale in
vigoare, la termenul stabilit prin contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi
toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
6.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe
şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în
construcţii.
7. Obligaţiile achizitorului
7.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia ……………………………..»
8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract într-o perioadă de 28 de
zile de la termenele prevazute in graficul de executie, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, 0,05% pe zi de intarziere din valoarea fara TVA a contractului.

8.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are
obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 0,05% din plata neefectuată.
8.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a
considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
8.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o
compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la
acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
9. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
9.1 - În cazul în care:
•
volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
•
condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
•
oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea
contractului de către acesta,
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin
consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
10. Finalizarea lucrărilor
10.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează
de la data începerii lucrărilor.
10.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de
recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite
condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor,
la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
10.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu
documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de
a respinge recepţia.
10.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
11. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
11.1 - Perioada de garanţie acordata lucrarilor este de …………. luni si decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până
la recepţia finală.
11.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de
modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt
necesare datorită:
•
utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
•
unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau
•
neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în
baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor
contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
11.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 12.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să
plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant
sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
12. Modalităţi de plată
12.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 60 de zile de la data semnarii P.V. de receptie partiala
sau la terminarea lucrarilor.
12.2 Plata nu va putea fi facuta decat in perioada de 24-31 ale lunii, conform prevederilor art. 36 alin.1 din O.U.G. nr. 34/2009.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a
avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.
12.4 - Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform
contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii,
întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face
scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele
sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

12.5 - Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se
prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi
platită in perioada de 24-31 ale lunii, conform prevederilor art. 36 alin.1 din O.U.G. nr. 34/2009.
12.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie,
care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după
expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de
eliberarea certificatului de recepţie finală.
13. Ajustarea preţului contractului
13.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la
contract.
13.2 - Preţul contractului nu se ajustează.
14. Forţa majoră
14.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în
care aceasta acţionează.
14.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
14.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea
acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
14.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum
15 zile de la încetare.
14.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să
notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
15. Soluţionarea litigiilor
15.1 - Partile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se
poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
15.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, partile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă
contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecatoreasca competenta din localitatea in care
se afla sediul achizitorului.
16. Limba care guvernează contractul
16.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
17. Comunicări
17.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
17.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii
comunicării.
18. Legea aplicabilă contractului
18.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi …………….. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
ACHIZITOR
SPITALUL CLINIC DE URGENTA SIBIU
Manager
dr. Vasile Spinean
Director Financiar-contabil
ec.Mirela Tataru
VIZA CFP
Birou Juridic si Relatii Publice
jr.Laura Radac

EXECUTANT
……………….
Director
……………………

