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 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR   

DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR    

B-dul Independenței nr.10 

 

 
        APROBAT, 

       DIRECTOR EXECUTIV 

                        CRISTINA GÎDIUȚĂ 

 

                

     CAIET DE SARCINI 

 
 

1.Generalitati: 

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire in vederea 

participarii la procedura achizitiei directe si constituie ansamblul  cerintelor minimale pe baza 

carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnico –financiara , in conditiile in 

care criteriul de evaluare a ofertelor este “ pretul cel mai scazut”  

         

2.Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 19 din O.U.G. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare. 

3.Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a 

Persoanelor si bugetul local al Municipiului Ploiesti.  

 
4.Clasificare CPV : 71321000-4 , servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice 

pentru constructii  

5.Obiectul achizitiei : servicii de proiectare a unui sistem de ventilatie pentru mentinerea unui 

microclimat corespunzator pastrarii arhivei in conditii optime, la  subsolul imobilului situat in  

Ploiești, B-dul Independenței, nr10, cladirea C1, prin montarea unei centrale de tratare a aerului 

in una din camere si distribuirea aerului prin tubulatura in celelalte camere . In ANEXA este trecut 

planul subsolului cladirii C1 in care va fi montat  sistemul de ventilatie . 

De asemenea se va intocmi si devizul general pentru montajul sistemului de ventilatie   

conform H.G. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 
Proiectul va fi prezentat in 3 exemplare originale  

 

6.Valoarea estimata a serviciului : 3500  lei, fara TVA 

7.Criteriul de atribuire, conform art.198,(1) din  OUG 34/2006,cu modificarile si completarile 

ulterioare :- prețul cel mai scăzut. 

8.Calendarul procedurii: 
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a) afisarea anuntului  de initiere al procedurii de achizitie pe www. ploiesti.ro : 20.05.2016 

b) termenul limita de depunere:30.05.2016 ora 14:00 

c) deschiderea ofertelor si intocmirea procesului–verbal de deschidere si analiza a ofertelor:  

31.05.2016 ora 10:00 

d) comunicarea rezultatului catre ofertanti 

e) Incheierea contractului  

9.Oferta va fi alcatuita din: 

-oferta financiara  

-Oferta financiara va fi exprimata in lei, fara TVA 

-oferta tehnica 

Serviciul de proiectare trebuie sa respecte toate normele tehnice  in vigoare precum si 

legislatia in domeniu, ofertantul fiind direct raspunzator de solutia tehnica propusa. 

10.Pretul ofertat va ramane ferm pe intreaga perioada de derulare a contractului 

11.Perioada de valabilitate a ofertei va fi de cel putin 30 zile 

12.Modalitati de plata : prin ordin de plata in Trezorerie 

13.Precizari finale: 

Operatorul economic declarant castigator dupa finalizarea evaluarii, va incheia 

contractual de prestare cu achizitorul. Oferta in baza careia operatorul economic a fost declarat 

castigator  devine parte integranta a contractului 

Comisia de evaluare a ofertelor va  deschide ofertele la data specificata in anunt 

indiferent daca operatorul economic va fi prezent sau nu. 

Respectarea instructiunilor din caietul de sarcini sunt obligatorii, dar nu limitative, pentru 

toti operatorii economici care  depun oferte. 

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a  respinge  oferta care nu indeplineste cumulativ 

toate cerintele. 

 
                                                                                          Întocmit, 

 Zaharia Violeta 
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