
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Da
 

Obiectul consultarii: Servicii diverse muzee

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
MUZEUL REGIUNII PORTILOR DE FIER 
Cod de identificare fiscala: 4337425; Adresa: Strada: Independentei, nr. 2; Localitate: Drobeta-Turnu Severin; Cod Postal: 1500; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO413 Mehedinti; Adresa de e-mail: office@muzeulpdf.ro; Nr de telefon: +40 252312177; Fax: +40 252320027;
Persoana  de  contact:  Screciu  Loredana;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritati i/entitati i  contractante(URL)
https://muzeulportilordefier.patrimoniu.ro/; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 3
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Recreere, cultura si religie

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Amenajare Expozițională Săli ISTORIE
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 1

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Servicii de expozitii in muzee (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Servicii
Servicii diverse

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Realizare concept expozițional – acțiune ce implică punerea în spațiu a pieselor dorite, printr-un proces de scenografie a
spațiului și de armonizare cu informația istorică deținută și dorită a fi pusă la dispoziția publicului

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 2080672 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
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Nu
 

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Locul principal de executare:
Drobeta Turnu Severin

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Amenajare Expozițională Săli ISTORIE
La realizarea conceptului expozițional se va urmări transmiterea cât mai autentică a informației prin: introducerea reconstituirilor, ca
formă de expunere cea mai apropiată de sensul și scopul obiectelor de patrimoniu; acestea vor alcătui fie locuințe la scară, fie
fragment de locuințe, fragmente de construcții adiacente, fragment de habitat, formând cadrul de expunere al obiectelor; expunerea
va fi una deschisă, cu delimitări clare pentru public, astfel ca acesta să nu poată ajuge la obiecte, dar să se poată bucura de un
context autentic și de o informație completă. Materialele vor fi unele ușoare, care să imite elemnetele naturii și care să nu pună în
pericol  piesele  de  patrimoniu  sau  vizitatorii.  Culorile  utilizate  vor  fi  inspirate  din  natură  și  din  paleta  cromatică  a
timpului/epocii/spațiului și obiceiului.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: -; Durata in zile : 120
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu
 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerinta nr. 1
1. Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016;
Conditii de calificare:
1.1 Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 – CompletareFormular;
1.2 Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 – CompletareFormular;
1.3 Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 – CompletareFormular
Nota:toate cele trei formulare se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator;
Cerinta nr. 2
2. Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016;

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta; forma din
care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei consta in prezentarea urmatoarelor documente:
1. Copie Cod Unic de Inregistrare;
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel
putin informatiile legate de structura actionariatului, reprezentantii legali, obiectul de activitate;
3. Atestatele pentru resursele umane alocate pentru executarea activitatilor minim 5 persoane implicate (sculptor, pictor, grafician,
artisti plastici). Se va face dovada cu extras revisal validat cel putin in luna anterioara datei ofertarii.
4.Operatorul economic  / Ofertantul va prezenta situatia obligatiilor scadente la Bugetul de stat si  Bugetul local, in luna anterioara
celei in care se depun ofertele.
Nota: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. Vor fi excluse
ofertele operatorilor economici care nu sunt inregistrati cu activitati corespunzatoare obiectului achizitiei.
Informatiile prezentate trebuie sa fie reale si actuale la data solicitarii documentului.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta
din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul
prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Documentele care se vor prezenta in copie trebuie sa fie lizibile in limba romana avand inscrisa mentiunea „conform cu originalul”,
semnatura reprezentantului legal si numele acestuia in clar.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Nu

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Nu

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 Nu
 Nu-
 Nu--

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu
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III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Da

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Offline

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
In doua etape
Etape procedura simplificata: Selectie candidati, Evaluare

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica va contine descrierea tehnica detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate. Propunerea tehnica va fi prezentata 
astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de 
sarcini. Aceasta se va intocmi intr-o maniera organizata si fundamentata astfel incat procesul de evaluare a
propunerilor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in propunere cu specificatiile din caietul de 
sarcini.
Propunerea tehnica va include, fara a se limita la aceasta:
- o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor;
- activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului
- ofertantul va depune in cadrul propunerii tehnice lista cu dotarea tehnica de care dispune pentru indeplinirea contractului si 
atestatele personalului propriu implicat în prestarea serviciilor
Nota: Simpla asumare a cerintelor din caietul de sarcini si/sau copierea descierii cerintelor/specificatiilor/precizarilor din caietul de 
sarcini nu reprezinta propunerea tehnica;
Nu se accepta oferte partiale;
Nu se accepta oferte alternative;
Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator toate cerintele Caietului de Sarcini vor fi declarate neconforme si vor fi respinse.
In conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, institutiile competente de la care operatorii economici pot 
obtine informatii relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului, Ministerul Apelor si 
Padurilor, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Inspectia Muncii, Institutul National de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii.
Cerintele impuse prin caietul de sarcini, documentatia de atribuire, fisa de date vor fi considerate ca fiind minime. Autoritatea 
contractanta isi rezerva dreptul de a verifica la autoritatile competente exactitatea datelor declarate si asumate de operatorul 
economic.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiara se va prezenta prin depunerea Formularului financiar.
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Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, fara T.V.A., cu 2 zecimale si va cuprinde toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor
asa cum sunt ele prezentate in anexa la Formular.
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitatesi nu
va putea fi majorata pe toata durata contractului.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
1)Prezentarea tuturor documentelor de calificare are caracter obligatoriu, neprezentarea unui document duce la descalificarea
operatorului economic. Prezentarea documentelor de calificare altfel decat cum este specificat in prezenta documentatie de
atribuire sau avand date care nu corespund pragurilor specificate vor fi considerate neconforme, fapt ce va conduce la respingerea
ofertei in cadrul modalitatii de atribuire a serviciilor.
2)Ofertantul isi asuma raspunderea pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate.
3)Documentele emise de ofertant pentru participarea la procedura simplificata proprie de atribuire a contractului de servicii vor fi
prezentate in original purtand semnatura reprezentantului legal si numele in clar. Documentele admise in copie „conform cu
originalul” vor fi semnate pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal cu numele in clar.
4)Prezentarea ofertei :
Oferta si documentele care insotesc oferta se vor depune la Registratura institutiei – STR Independentei, nr. 2 Drobeta Turnu Severin
Data limita pentru depunerea ofertei: 18.05.2020 ora 10:00
Modul de prezentare, sigilare si marcare a ofertelor si a documentelor care insotesc oferta
Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei care va contine:
- intr-un plic sigilat, documentele de calificare (insotita de Formularul nr.2) si documente specifice propunerii tehnice, precum si
contractul semnat si asumat in original ;
-in alt plic sigilat, documentele specifice propunerii financiara si anexa in original;
5)  Documentele  trebuie  numerotate  pe  fiecare  pagina  in  parte  si  opisate,  ofertele  vor  fi  respinse  daca  cel  putin  unul  din
documentele prevazute nu a fost depus in cadrul ofertei, conform prevederilor documentatiei de atribuire.
Oferta trebuie sa contina cele doua plicuri mentionate mai sus, care vor fi introduse intr-un singur plic, netransparent.
Ofertantul trebuie sa sigileze plicul in care se afla oferta si trebuie sa aiba inscris pe plic: adresa autoritatii contractante, denumirea
agentului economic si inscriptia „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 18.05.2020 ora 11:00“
Toate documentele vor fi intocmite in limba romana.
Pentru inregistrarea ofertei, plicul va fi insotit de Formularul nr. 12, capsat.
Reprezentantii legali ai ofertantilor pot participa la sedinta de deschidere in baza unei imputerniciri si a cartii de identitate.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

 
VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

 
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3 Informatii suplimentare

 
-

 
VI.4 Proceduri de contestare

 
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
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Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din legea 101/2016
 

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06.05.2020 22:04 Pagina 6


	Fisa de date
	Sectiunea I Autoritatea contractanta
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.3) Comunicare
	I.4) Tipul autoritatii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II Obiectul contractului
	II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1 Titlu:
	II.1.2 Cod CPV Principal:
	II.1.3 Tip de contract:
	II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
	II.1.5) Valoarea totala estimata:
	II.1.6) Impartire in loturi:

	II.2 Descriere
	1 Default lot
	II.2.2 Coduri CPV secundare
	II.2.3 Locul de executare
	II.2.4 Descrierea achizitiei publice
	II.2.5 Criterii de atribuire
	II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
	II.2.10 Informatii privind variantele
	II.2.11 Informatii privind optiunile
	II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
	II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene


	II.3 Ajustarea pretului contractului

	Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
	III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
	III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
	III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
	III.1.2) Capacitatea economica si financiara
	III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
	III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
	III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
	III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
	III.1.6.a) Garantie de participare:
	III.1.6.b) Garantie de buna executie:
	III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
	III.1.9) Legislatia aplicabila:

	III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
	III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
	III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
	III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:


	Sectiunea IV Procedura
	IV.1 Descriere
	IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
	IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
	IV.1.1.b) Tipul Procedurii
	IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
	IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2 Informatii administrative
	IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

	IV.4 Prezentarea ofertei
	IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
	IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
	IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei


	Sectiunea VI Informatii suplimentare
	VI.1 Aceasta achizitie este periodica
	VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice
	VI.3 Informatii suplimentare
	VI.4 Proceduri de contestare
	VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.3 Procedura de contestare
	VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare






