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ANUNT - ACHIZITIE DIREGTA
In temeiul prevederilor art.7, alin (5) din din Legea nr.98/2016 pri"ind achizitiile publice ~i art.
43 din H.G. nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederiloe referiotare
la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile pub lice Orasul Miercurea Nirajului, In calitate de autoritate contractanta,
aehizitioneaza "SERVICII DE INTRETINERE A SPATIILOR VERZI ~I A PARCULUI
CENTRAL DIN ORA~UL MIERCUREA NIRAJULUI" , conform cerintelor caietului de
sarcini.
1. Autoritatea contractanta: Oras Miereurea Nirajului, cu sediul in Miercurea Nirajului, P-ta
Bocskai Istvan nr.S4 .judetul Mures, cod postal : 547410, tel.0265-576004, fax 0265-576080,
e-mail: proiecte@miercureanirajului.ro
2. Sursa de finantare: Bugetullocal.
4. Valoarea totala estimata a contractului de servicii : 90.000 lei rara TVA.
5. Modalitatea de atribuire: achizitie directa
6. Cod CPV : CPV 77313000-7 Servicii de intretinere a parcurilor
7. Caietul de sarcini, modelul de contract ~i formularele sunt disponibile pe site-ul Orasului
Miercurea Nirajului, www.miercureanirajului.ro - sectiunea Achizitii publice.
8. Conditii de participare: Oferta va cuprinde:
-Scrisoare de inaintare
-Declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese
-Propunerea tehnica - se va intocmi eu respectarea cerintelor Caietului de sarcini
-Propunerea financiara - se va intocmi cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini si
va contine valoarea totala a ofertei, exprimata in lei, lara TVA.
Oferta se va transmite pe e-maillaadresa:proiecte@miercureanirajului.ro.

Propunerea financiara: Oferta

de pre! se va transmite concomitent

pe e-mail la adresa:

proiecte@miercureanirajului.ro
sau se va depune la adresa autoritatii contractante
catalogul electronic de pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro.

~i in

Pentru identificare oferta de pre! se va publica in catalogul electronic sub denumirea SP AlII
VERZI MIERCUREA NIRAJULUI. Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului
electronic.
9. Termen limita de primire a ofertelor:

23.04.2018;

10. Criterii de adjudecare: Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele Caietului de
sarcini si care are pretul eel mai scazut in lei, lara TVA.
Ofertele care nu indeplinesc in totalitate cerintele caietului de sarcini si care nu au publicata in
catalogul electronic din SEAP oferta de pre], vor fi respinse.

Orban Melinda
Compartimeatul achizitii publice
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CAIET DE SARCINI

1. Dispozitii generale
Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pentru atribuirea contractului privind
achizitia publica de servicii: "intretinere a spatiilor verzi ~i a parcului central din orasul
Miercurea Nirajului, judetul Mures".
2. Obiectiv:
Achizitia de servicii privind servicii de intretinere a spatiilor verzi si a parcului
central din orasul Miercurea Nirajului.
Cod CPV: 77313000-7 servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)
Durata contractului: 30.04.2018 - 20.10.2018
Operatiunile ce urmeaza a fi executate sunt urmatoarele:
-greblat, adunat si transport resturi vegetale si deseuri,
-lastarire, taieri de corectie arbori si arbusti si transportat material rezultat,
-tuns gazon si transportat material rezultat,
- prasit, plivit zone flori, arbori si arbusti
-udare spatii verzi,
-udare copaci ( langa trotuare)

-depozitarea lor in gramezi.
•

Udare spatii verzi:

-transportul si pozitionarea furtunurilor, aspersoarelor in locurile ce urmeaza a fi
udate si supravegherea

lor. Furtunurile si aspersoarele sunt puse la dispozitie de

beneficiar
-operatiunea se va desfasura, in principiu, in lunile iunie, iulie, august cate 15 zile pe
luna si mai, septembrie si octombrie cate 10 zile pe luna.
•

Intretinere sistem de irigare

•

- Punere in functiune a sistemului de irigare primavara
- Lucrari de pregatire pentru sezonul rece, evacuarea apei din sistem
- Inlociurca accesorilor de irigare care au defectiune
Ierbicidare trotuare si alee in parcuri si in localitate

Cantitatile de lucrari ce vor fi ofertate sunt cuprinse in tabelele de mai jos.

4. Modul de elaborarea a ofertei:
Oferta va cuprinde: Propunerea tehnica, propunerea financiara si formularele completate.
-Propunerea technica: va cuprinde 0 descriere a activitatiilor ce urmeaza sa fie
executate de catre operatorul economic in vederea prestarii serviciilor solicitate potrivit
caietului de sarcini.
-Oferta financiara : formularul de oferta si listele de cantitati
-formularele anexate caietului de sarcini se vor completa
Dispozitii finale

Cerintele specificate in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte
minime.
Nu se accepta oferta alternativa.
Elaborat,
Orban Melinda
Compartimentul achizitii publice
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DEVIZ - CENTRALIZATOR
Valoare

Denumire

Nr.

lei, fara TVA

crt.

1

Intretinere gazon

2

Intretinere arbori, arbusti, trandafiri

3

Intretinere straturi florale

4

Udare spatii verzi

5

Intretinere sistem de irigare

6

Ierbieidare santuri ~i trotuare
TOTAL

1

DEVIZ - INTRETINEREA GAZONULUI

Nr.

Denumire

U.M.

Cantitate

P.U.

Valoare

crt.
1

Tuns gazon .strangere si transport resturi

Mp.

11074

Mp

2000

vegetale -4 ori pe luna, timp de 6 luni
2

Tuns gazon eu motoeoasa in jurul
eimitirului, in pareare, la iesire spre
Valea - (de 2 ori pe luna, timp de 6 luni)
TOTAL I

2. DEVIZ - INTRETINERE ARBORI, ARBUSTI, GARD VIU, BUTASI DE TRANDAFIR
Nr.

Denumire

U.M.

Cantita

crt.

1

Taierea ramurilor eu foarfeea sau ferastraul

bue

146

ml.

300

m!.

200

Mp.

686.4

in vederea formarii eoroanei arborilor, strins
si transp. erengi
2

Toaletarea gardului viu de puspan
3xpean

3

Toaletarea arbustilor eu flori - gard viu
2 x pe an

4

Afanat sol, greblat, plivit, strins si transport
restiru vegetale -4x pe an

P.U.

Valoare

6.

DEVIZ - IERBICIDARE

Nr.

SANTURI

Denumire

U.M.

Cantitat

crt.

1

Ierbieidare trotuare 'in localitate si alei in pare
aprox. 3000 mp de 3 ori/ani

Intocmit,
Orban Melinda
Compartimentul achizitii publice
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Mp

3000

P.U.

Valoare

OFERTANTUL
Inregistrat la sediul autoritatii
contractante
.
nr.

(denumirealnumele)

I

.

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre,
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a anuntului din data de

privind achizitia directa pentru atribuirea contractului

noi
(denumirealnumele ofertantului)
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
2 Persoana de contact pentru achizitia directa

va transmitem alaturat urmatoarele:

Nume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii

.
Operator economic,
(semnatura autorizata si stampila)

OPERATOR ECONOMIC

Formular nr. 1

DECLARATIE
privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese
Subsemnatul,
, in calitate de prestator in cadrul contractului "SERVICII DE
INTRETINERE A SPATIILOR VERZI SI A PARCULUI CENTRAL DIN ORASUL
MIERCUREA NlRAJULin, JUDETUL MURES" ce urmeaza a fi incheiat cu Orasul Mierc~rea
Nirajului, in vederea prevenirii ivirii situatiilor de conflict de interese, in cunostinta prevederilor
Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor
publiee, a functiilor publiee si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 188/1999, privind statutul functionarilor publici,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea in
exercitarea functiilor ~i demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, preeum si pentru
modificarea si completarea altor acte normative, precum si cele ale Codului Penal, dec1ar pe propria
mea raspundere, ca nu rna aflu in situatia prevazuta la art. 59 din Legea nr 98/2016 privind
achizitiile publice.
Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce
la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmatoarele:
1. Am /Nu am nominalizat printre prineipalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt sol, sotie, ruda sau afin parra la gradul II inc1usiv, cu persoanele cu

functie de decizie in privinta prezentului contract din cadrul Primariei oras Miercurea Nirajului si
Consiliul Local Miercurea Nirajului;
2. Persoanele cu functie de decizie in privinta prezentului contract au/nu au calitatea de asociat
unic, functia de administrator si nu sunt salarizati in cadrul societatii comerciale pe care 0 reprezint,
respectiv nu au calitatea de membru in organizatia sau membru in organele de conducere,
administrare si control a organizatiei pe care 0 reprezint;
3. AmlNu am cunostinta despre faptuI, ca persoanele cu functie de decizie in privinta
prezentului contract, sotul ori rudele de gradul I ale acestora, ar avea interese patrimoniale sau
personale privind societatea comerciala/ergenizetia pe care 0 reprezint, care ar putea influenta
deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea atributiilor lor;
4. MEl aflulNu rna aflu, nici subsemnatul sau sotia/setu! si nici rudele de gradul 1, in relatii de
angajament - de orice natura - cu nici una dintre persoanele eu functie de decizie in privinta
prezentului contract.
Dau prezenta declaratie cunoscand sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii,
Nume
Prenume-----------------Localitatea
la
_
j

,

Semnatura,

Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta
Toth Sandor -primar, Novak Vilmos - viceprimar, Szentgyorgyi Ildiko -secretar, Gal Csilla contabil,
Consilieri locali: Keresztesi Erno-Barna, Debreezeni Jozsef, Csizmadia Gyorgy, Barabas Lorant,
Fabian Ferenc, Siklodi Janos-Csaba, Kislaki Jozsef-Andras, Matyas Janos, Oltyan Csaba-Attila,
Biro Jozsef Attila, Nagy-Keresztesi Jeno, Katai Attila, Kislaki Sandor, Matei Toader Cornel, Moga
Petru

OFERTANTUL

Formular nr. 2

(denumirealnumele)
FORMULAR DE OFERTA.
Catre

.
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______________
, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
(denumirealnumele ofertantului)
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile de SERVICII DE
iNTRETINERE
A SPATIILOR
VERZI SI A PARCULUI CENTRAL DIN ORASUL
,
,~
,
MIERCUREA NIRAJUL UI , pentru suma de
(moneda ofertei)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
_
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem
prestarea serviciilor cat mai curand po sibil dupa semnarea contractului.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru 0 durata de __ zile, respectiv
pana la data de ---------si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna
eu eomuniearea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

U

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod dar "alternativa'';
-

U

nu depunem oferta alternativa,
(se biJeaza optiunea corespunzatoare)
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu eel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care 0 puteti primi.
Data

/

/

, in calitate de ----------, legal autorizat sa semnez
(semndtura)
oferta pentru si in numele
_
(denumirea/numele operator economic)
-------

ROMANIA
JUDETUL MURE~
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Telefon: 0265.576004 Fax: 0265.576080
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APROB
TOTH Sandor

NOTA DE DETERMINARE A VALORII ESTIMATE

Denumirea contractului: SERVICII DE iNTRETINEREA SPATIILORVERZI ~I A PARCULUI
CENTRALDIN ORA~ULMIERCUREANIRAJULUI.
Valoarea serviciilor se estimeaza pe baza istoricului contractelor avand acelasi obiect din
anii anteriori, a stfe I valorea estimata a contractului este de 90.000 lei, tara TVA.
Avand in vedere taptul ca valoarea estimata a contractului ce urrneza a fi atribuit se afla
sub pragul de 132.519 lei, tara TVA stabilit pentru contractele de lucrari, potrivit art.7 alin (5)
din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, rezulta ca se poate face achlzltle dlrecta.
in baza celor precizate mai sus, rog aprobarea achlzltlonarll directe a SERVICIILOR DE
iNTRETINEREA SPATIILOR VERZI ~I A PARCULUI CENTRAL DIN ORA~UL MIERCUREA
NIRAJULUI.

Orban Melinda
Consilier de specialltate
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SERVICII DE INTRETINERE A SPATIILOR VERZI SI A PARCULUI CENTRAL DIN
ORASUL MIERCUREA NIRAJULUI

CONTRACT DE SERVICII
Preambul
in temeiul Legii nr. 89/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de
prestare de servicii, intre
ORASUL MIERCUREA NIRAJULUI, cu sediul in localitatea Miercurea Nirajului P-ta
Bocskai Istvan nrA8, telefon 0265-576004, fax 0265-576080, cod fiscal 4322971, cont trezorerie
R038 TREZ 24A670503200109X deschis la Trezoreria Mun.Tg-Mures, reprezentata prin dl.
Toth Sandor - primar, in calitate de achizitor, pe de 0 parte
~i

SC
cu sediul In
, str.
nurnar de inmatriculare
, cod fiscal
administrator, in calitate de prestator, pe de alta parte.

nr. .., telefon/fax
, reprezentat prin

,
,

2. Deflnitll
2.1 - In prezentul contract urrnatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizltor (autoritate contractanta) - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;
c. pretu; contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a carer prestare fac obiect al contractului;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, Tara a crea 0
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zl - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice refer ire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.l - Prestatorul se obliga sa presteze SERVICII DE INTRETINERE A SPATIILOR VERZI
SI A PARCULUI CENTRAL DIN ORASUL MIERCUREA NIRAJULUI 'in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.
Cod CPV 77313000-7 Servicii de intretinere a parcurilor
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit 'in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
5. Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este
de
lei, la care se adauga TVA.
6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 6 luni, incepand de la data semnarii contractului.
7. Executarea contractu lui

1

SERVICII DE INTRETINERE
A SPATIILOR VERZI SI A PARCULUI
ORASUL MIERCUREA NIRAJULUI

CENTRAL

DIN

7.1 - Executarea contractu lui incepe dupa data semnarii contractului de catre ambele parti.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
Oferta de pret
Caietul de sarcini
Facturile fiscale
Acte aditionale (daca este cazul)
9. Obligatlile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in
propunerea tehnica, anexa la contract.
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de intretinere a spatiilor verzi ~i a parcului central
din ora$ul Miercurea Nirajului. conform ofertei de pret si a caietului de sarcini.
10. Obligaliile principale ale achizitorului
10.1 (1) Semnarea prezentului contract are valoare de ordin de incepere pentru prestator.
(2) - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul
convenit.
10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la emiterea
facturii de catre acesta.
10.3 - Dad. achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei
prevazute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce
achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligatiilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota procentuala din pretul contractului.
Aceasta cota procentuala pentru fie care saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor este de a, a 1 %.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0
cota procentuala din plata neefectuata, Aceasta cota procentuala pentru fiecare saptamana de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor este de a,al%.
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata furnizorului, lara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
Clauze specifice

12. Garantia de bunii executie a contractului
Nu este cazul.
13. Alte resposabilitiui ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehn ica.
(2) PrestatoruI se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele ~i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiva cerute de ~i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atilt de siguranta tuturor operatiunilor si
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SERVICII DE INTRETINERE A SPATIILOR VERZI SI A PARCULUI CENTRAL DIN
ORASUL MIERCUREA NIRAJULUI
metodelor de prestare
contractului .

utilizate,

cat si de calificarea

personalului

folosit pe toata durata

14. Alte responsabilitiui ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe
care acesta le-a cerut in propunerea tehnica ~i pe care Ie considera necesare indeplinirii
contractu lui.

15. Forla majora
15.1 - Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
15.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza,
15.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar Tara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
15.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

16. Soliqionarea litigiilor
16.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in Iegatura
cu indeplinirea contractu lui.
16.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i prestatorul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractual a, fiecare poate solicita ca disputa sa
se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre
instantele judecatoresti din Romania

17. Limba care guverneazd contractu/
17.1 - Limba care guverneaza contractu I este limba romana.

18. Comunicari
18.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
18.2 - Comunicarile Intre parti se pot face ~i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii,

19. Legea aplicabilii contractului
19.1 - Contractu 1 va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.
Pre stator

Achizitor
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