FISA DE DATE A ACHIZITIEI
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficiala: ORASUL AGNITA
Adresa: STR.PIATA REPUBLICII NR.19
Localitate: AGNITA

Cod postal: 555100

Punct(e) de contact: PRIMARIA ORASULUI AGNITA

Telefon: 0269 510465

Tara: ROMÂNIA

In atentia: Florea Marioara
E-mail: office@primaria-agnita.ro

Fax: 0269 512000

Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): http://www.primaria-agnita.ro/

Alte informatii pot fi obtinute la:
X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
□ Altele: completati anexa A.I
Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru
dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:
□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)
□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv

x Servicii publice generale

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Aparare

□ Agentie/birou national sau federal

□ Ordine si siguranta publica

□ Colectivitate teritoriala

□ Mediu

□ Agentie/birou regional sau local

□ Afaceri economice si financiare

□ Organism de drept public

□ Sanatate

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana

□ Constructii si amenajari teritoriale
□ Protectie sociala
□ Recreere, cultura si religie

□ Altele (precizati): —————————

□ Educatie
□ Altele (precizati): —————

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

da □ nu x

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
SERVICII DE CONSULTANTA IN ACHIZITII PUBLICE

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
a) Lucrari
Executare

□
□

B) Produse

□

c) Servicii

Cumparare

□

Categoria serviciilor
Consultanta in achizitii publice

Proiectare si executare

□

Leasing

□

Executarea, prin orice

□

Inchiriere

□

mijloace, a unei lucrari,

Inchiriere cu optiune de

□

conform cerintelor

cumparare

specificate de autoritatea

O combinatie intre acestea

X

□

contractanta
Locul principal de executare

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare

........................

........................

Orasul Agnita

Cod NUTS □□□□□□

Cod NUTS □□□□□□

Cod NUTS 126

II.1.3) Procedura implica
Un contract de achizitii publice

X

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)

□

Incheierea unui acord-cadru

□

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta pentru urmatoarele:
-

Strategia anuala

-

Strategia de contractare

-

Referate de necesitate

-

Întocmire procedura achiziții directe

-

Publicare pe SEAP a anunțurilor de atribuire

-

Adrese către ofertanți

-

Postare clarificări

-

Fise de date

-

Prezența la sediul primăriei orasului Agnita cel puțin 1 (una) data pe săptămâna si oricand la cererea beneficiarului

-

Planul anual al achizițiilor publice

-

Actualizare a planului anual al achizițiilor publice

-

Raportare achiziții in SEAP

-

Întocmirea dosarelor de achiziție

-

Întocmire contracte, acte adiționale

-

Participarea (la cerere) la ședințele comisiei de evaluare in calitate de membru extern cooptat

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
Vocabular principal
Obiect principal

79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul
achizițiilor (Rev.2)

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI
Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 31692 (7 luni + 4 luni)

Moneda: RON

Durata contractului: 7 luni din anul 2017 cu posibilitatea de prelungire prin act aditional 4 luni in anul 2018

DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata in luni: 11

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
Garantie de participare

da □ nu X

Garantie de buna executie

da □

nu X

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget local
Legislatia aplicabila

 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
 H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
 O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achizițiilor publice

CONDITII DE PARTICIPARE
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Certificat de absolvire „Expert achiziții publice” cod COR 241940
Criteriul de atribuire:
Pretul cel mai scazut
Modul de prezentare a ofertei:
Documentele vor fi numerotate opisate si îndosariate. Documentele vor fi prezentate in original, copie conforma cu originalul
sau legalizate. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Orice document prezentat in alta limba va fi tradus de către un
traducător autorizat. Documentele vor fi înaintate la Primăria orasului Agnita pana cel tarziu vineri 26.05.2017, ora 10:00.

