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UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în
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Strada Condurașilor
SMIS: 127361
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Nr. 82 / 10.12.2019
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Municipiul Arad prin UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad Strada Pădurii
între Strada Abatorului și Strada Condurașilor, vă invita să participaţi la procedura de atribuire
a contractului de achiziţie publică avand ca obiect Servicii management de proiect pentru
implementarea proiectului „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în
Municipiul Arad Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor”
1. Obiectul contractului: Servicii management de proiect
2. Cod CPV: 79411000-8
3. Procedura aplicată: achiziţie directă
4. Sursa de finanţare: buget local și fonduri externe nerambursabile
5. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: documente de calificare, propunere
financiară şi propunere tehnică, întocmite conform caietului de sarcini.
6. Limba de redactare a ofertei: română
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile
8. Preţul va fi exprimat în: lei fără TVA
9. Preţul ofertei este ferm in lei.
10. NU se acceptă actualizarea preţului contractului
11. Tipul contractului: servicii
12. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
13. Termenul comercial în care se va încheia contractul: Ferm
14. Durata contractului: de la semnarea contractului și până la finalizarea implementării
proiectului, respectiv până la data de 31.12.2021. În cazul în care durata de implementare a
proiectului „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad –
Traseu Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor” SMIS 127361 se va
prelungi, atunci se va prelungi și contractul de servicii în mod corespunzător, prin acordul
părților, fără costuri suplimentare. În cazul în care durata de implementare a proiectului se
va reduce, atunci și durata de prestare a serviciilor de management va fi redusă
corespunzător. Reducerea se va face prin notificarea prestatorului de către beneficiar
(notificarea devenind obligatorie imediat după primirea ei de către prestator).
15. Plata preţului contractului se va face prin contul deschis la Trezoreria Municipiului Arad
16. Condiții contract: Oferta financiară se va întocmi sub formă de tarif /persoană/zi și nr. zile
lucrate/persoană/lună, conform centralizatorului de preț atașat. Formularul de ofertă va fi
completat cu valoarea totală fără TVA, pentru toate categoriile de servicii prestate. Serviciile

vor fi recepţionate lunar pe baza unui proces verbal de recepţie servicii. Pentru plată, fiecare
factură va fi însoţită de: fişa de pontaj, raportul lunar de activitate, procesul verbal de
recepţie servicii. Pretul nu va putea fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a
contractului. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
17. Garanție de bună execuție: 5% din valoarea fără TVA a contractului.
18. Condiții de participare: certificat de înregistrare sau certificat constatator emis de ORC;
lista personalului care va presta serviciile care fac obiectul contractului; declaratie privind
experienta si capacitatea personalului declarat de a realiza activitatile care fac obiectul
contractului; propunere tehnică detaliata si in corelatie cu cerintele caietului de sarcini;
propunere financiară (formular de ofertă și centralizator de prețuri).
19. Adresa la care se depune oferta: Ofertele pot fi depuse la adresa de email:
achizitii@primariaarad.ro, sau în plic închis la sediul autorității contractante din bdul.
Revoluției, nr. 73, cam. 5 „Registratura generală”. Plicul va fi inscripționat cu datele
ofertantului, denumirea procedurii și mențiunea „A nu se deschide înainte de 16.12.2019”.
20. Data limită pentru depunerea ofertei: 13.12.2019, inclusiv
21. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel 0257 281850, int. 289, fax 0257
281450.
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