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Informaţii suplimentare:

| Ofertantul va depune următoarele documente: - Copie certificat constatator din care să reiasă conc
ordanţa codului CAEN cu obiectul achiziţiei; - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara; -
Centralizatorul de preturi (anexa la oferta financiara); - Declaraţie privind neincadrarea in situaţiile

prevăzute la art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

Criterii, dejtrib uireL
l Preţul cel mai scăzut

Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judeţean Brăila h

ttp://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina /Consiliul Judeţean Braila/Anunţuri/Anunt p
ublicitar, de unde pot descarcă documentaţia privind cerinţele achiziţiei. Oferta se va intocmi in con
formitate cu cerinţele impuse in Caietul de sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile

Cpnditiijde_jDarticipare;_

| Servicii de amenajare si intretinere spatii verzi din curtea interioara a clădirilor de patrimoniu din st
i rada Ana Aslan nr. 27 - 29

Descriere contract:

Caiet de sarcini:

jCaietjdsarcini Servicij
amenajare si intretinere
spatiţverzi Ana^Aslan^27-
29updf   

de spatii verzi (Rev.2)

Valoare
estimata:

Cod si denumire CPV:

77310000-6-Tip
contract:

Servicii

Tip anunţ:

jCumparan
directe

Data limita depunere oferta:
19.04.201810:57

Servicii de amenajare si întreţinere spatii verzi din curtea interioara a clădirilor de patrimoniu din st
rada Ana Aslan nr. 27 - 29

Denumire contract:

ANUNŢ

o_ Punct(e)
^Adresa profilului cumpărătoruluiIn atenţia::

(URL): www.portal-braila.ro

de contact:

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): J^y^ortaj-bra^lao Tel:
239619600-249  Fax: +40^3961[9044  E-mail:

CIF: j4205491

Adresa: J^daJLNn Tara: Jtomania

Denumire oficiala:

Vizualizare anunţ
X PUBLICAT^NR ANUNŢ: ADV1000689   ^ TIP ANUNŢ: CUMPĂRĂRI DIRECTE

H DATA CREARE: 05.04.2018 11:01   ffl DATA PUBLICARE: 05.04.2018 11:06

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Anunţul publicitar a fost publicat cu succes

SEAP05/04/2018
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LISTA VERSIUNI ANUNŢ PUBLICITAR

crisoare de înaintare. Solicitări de clarificări la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achiziţii.publice©
; portal-braila.ro, cu adresa scrisa, pana la data de 17.04.2018 ora 12.00. Răspunsurile la solicitările d

: e clarificări vor fi postate pe site-ul instituţiei. Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita
ofertantul declarat câştigător sa publice valoarea propunerii financiare in catalogul electronic SEAP

^Je, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunţ (in funcţie de a

va*^i^^HNFâA^1iqf^6^tiilr^^^contractanta). Fin
irl^^BATfffWftBfie8RftfiftflilbgMui electronic.

05/04/2018SEAP



Nr.

CAIET DE SARCINI

având ca obiect: Servicii de amenajare si întreţinere spatii verzi din curtea interioara a
clădirilor de patrimoniu din strada Ana Aslan nr. 27 - 29

In perioada 16.04.2010 - 15.11.2013, Consiliul Judeţean Brăila a implementat proiectul "O
POARTA SPRE PATRIMONIUL CULTURAL BRAILEAN. REABILITAREA CLĂDIRII DE
PATRIMONIU DIN STR. ANA ASLAN NR 27-29", in cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013.

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea turismului in judeţul Brăila prin valorificarea
unicităţii patrimoniului cultural si istoric al Municipiului Brăila.

Obiectivul specific.al proiectului este infiintarea CENTRULUI MULTICULTURAL SI DE
RECREERE "POARTA CETĂŢII BRĂILA" având ca misiune generarea unor oferte atractive de
turism la nivelul judeţului Brăila. Sediul Centrului este situat in spatiile oferite de imobilele din str. Ana
Aslan 27-29, consolidate prin implementarea proiectului.

Pe termen mediu si lung proiectul urmăreşte:

>Creşterea importantei turismului şi culturii brailene, ca factor care stimulează creşterea
economică a regiunii, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului;

>Creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional
pe piaţa turistică naţională şi internaţională.

Obiectul achiziţiei: Servicii de amenajare si intretinere spatii verzi din curtea interioara
a clădirilor de patrimoniu din strada Ana Aslan nr. 27 - 29

Astfel, in perioada de post-implementare a proiectului, este necesara amenajarea spatiilor
verzi, in suprafaţa de aproximativ 202 m2, pentru clădirea de patrimoniu din strada Ana Aslan nr. 27
- 29, in vederea realizării si menţinerii indicatorilor prevăzuţi in cererea de finanţare, in perioada de
monitorizare ex-post.

Valoarea estimata a contractului având ca obiect "Servicii de amenajare si intretinere
spatii verzi din curtea interioara a clădirilor de patrimoniu din strada Ana Aslan nr. 27 - 29"
este de 10.000,00 lei fara TVA.

Serviciile de amenajare si intretinere spatii verzi din curtea interioara a clădirilor de
patrimoniu din strada Ana Aslan nr. 27 - 29 includ:

1.Proiectarea grădinii - in cadrul acestei etape prestatorul va elabora un plan de
plantare, luând in calcul atât elementele estetice, decorative si ornamentale cat si cele tehnice
prevăzute in caietul de sarcini, care va fi supus verificarii/avizarii si se va executa după obţinerea
avizului favorabil din partea beneficiarului; Se va anexa prezentului Caiet de sarcini schiţa spatiilor
verzi;

2.Pregătirea terenului cu o suprafaţa totala de aproximativ 202 m2 (doua jardiniere din
beton cu o suprafaţa de 0,35 m2 fiecare, gradina centrala 136,8 m2,  si sase parcele de pamant
distincte, cu următoarele suprafeţe de 6.9 m2, 23.6 m2, 7.8 m2, 8.6 m2, 6.1 m2, 7.9 m2, care au în

compoziţie suprafeţe înierbate);

3.Furnizarea si plantarea butaşilor:

Locul lucrărilor: spaţiul aferent celor doua imobile ale clădirilor de patrimoniu din strada Ana
Aslan nr. 27-29;

Lucrări cuprinse: toate lucrările aferente realizării celor prezentate: transport plante la zona de
lucru, pregătirea terenului, distrugerea buruienilor si a vegetaţiei, plantarea in locurile specificate de
autoritatea contractanta conform planului de plantare avizat;

CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA
DIRECŢIA STRATEGII DE DEZVOLTARE



4. întreţinerea grădinii implica inlocuirea plantelor moarte. Se va efectua in lunile de
primăvara.

Cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător

Prestatorul va respecta prevederile legislaţiei in vigoare in ceea ce priveşte protecţia mediului,
inclusiv cele care deriva din recunoaşterea principiului "poluatorul plăteşte".

In situaţia oricărui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu
(angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat "poluator".

Autoritatea contractanta va fi informata despre orice eveniment de mediu produs in locaţiile
proprii in timpul executării contractului.

Prestatorul trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului
cu deşeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depăşiri ale nivelului de zgomot
admis.

Masuri de protecţia muncii si asigurătorii

Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, având intreaga
responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul prestatorului
sau pe care prestatorul in generează ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza contractului.

Daunele, costurile si pretenţiile iniţiate de terţe parti si formulate impotriva prestatorului de
servicii vor fi remediate si/sau suportate de către prestatorul de servicii.

Măsurătoare si decontare

Verificarea, controlul si recepţia serviciilor se va face de către delegatul autorităţii contractante
împreuna cu delegatul contractantului.

Prestarea trebuie sa aibă un caracter de continuitate cu respectarea condiţiilor tehnice
specifice fiecărei activităţi.

Durata contractului de achiziţie publica:

Etapa 1: 30 de zile calendaristice după semnarea contractului de achiziţie publica si
transmiterea comenzii scrise din partea achizitorului pentru pregătirea terenului, distrugerea
buruienilor si a vegetaţiei, plantarea florilor/gardurilor vii in locurile specificate de autoritatea
contractanta conform planului de plantare avizat;

Plantarea florilor/gardurilor  vii: săparea gropilor  pentru plantare; plantarea, udarea si
acoperirea cu pamant, pentru;

Butaşi trandafiri Floribunda - cu inaltimea de minim 15 cm - 36 bucati;
Diverse soiuri:

a)cu flori albe: „Akito", „Weisse The Queen Elisabeth Rose";

b)cu flori galbene: „Fresia", „Harris", „Pratt";

c)cu flori roz: „Anita", „Sonia", „Mambo";

d)cu flori portocalii: „Anabell", „Zorina", „Houston";

e)cu flori roşii: „Foc de tabăra", „Mercy", „Ponderosa".

Distanţa de plantare este de minimum 50 cm pentru trandafirii cu floare mare şi trandafirii cu
flori grupate.

Tuia (Thuja occidentalis "Smaragd")-inaltime 1 m-1,20m-12 bucati.

Se vor planta 2 plante de Tuia (Thuja occidentalis "Smaragd"), din totalul celor 12 buc, in cele
doua jardiniere din beton cu o suprafaţa de 0,35 m2 fiecare.

Hortensia (Hvdranqea arborescens) (diverse culori) - cu inaltimea de minim 15 cm - 15
bucati.



Avizat: Aura LUPU, SefBiroui^r^^^j

întocmit: Ichim Catrinel, inspector siip. '

DIRECTOR EXECUTIV D.S.D.,
Luminiţa STOICA

Valoare
totala

ofertată (lei
fara TVA)

Preţ unitar
ofertat (lei
fara TVA)

Total

Cantitate

Hortensia (Hydrangea arborescens) (diverse
culori) - inaltime 15 cm - 15 bucati.

Tuia (Thuja occidentalis "Smaragd") -
inaltime 1 m-1,20m-12 bucati.

Plante: Butaşi trandafiri Floribunda -
inaltime 15 cm - 36 bucati

Plantare

Pregătirea terenului

Proiectarea grădinii

Denumire obiect

6

5

4
3
2
1

Nr.

crt.

Etapa 2: 6 luni după semnarea contractului de achiziţie publica si transmiterea comenzii
scrise din partea achizitorului pentru inlocuirea plantelor moarte.

Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si
obligatorii.

Oferta depusa trebuie sa cuprindă toate specificaţiile din caietul de sarcini atât ca locaţii, cat si
ca valori, cantităţi, unităţi de măsura etc. Orice neconcordanta duce la respingerea ofertei ca
neconforma.

Alte precizări
Recepţia serviciilor se face la locul de prestare.

Centralizator preturi





(semnătura autorizată)

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de publicitate nr.din, privind

achiziţia directă ce are ca obiect(denumirea

achiziţiei publice),

noi         (denumirea/numele   operatorului

economic),adresa,

telefon/fax/e-mail  

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original

oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completăriiCu stimă,

Operator economic,

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMICînregistrat la sediul autorităţii contractante
nr.dataora

(denumire / sediu )

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către



(semnătura autorizată)

Data completării

Operator economic,

Subsemnatul,reprezentant împuternicit al(denumirea
operatorului economic)m calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din
situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167

din Legea nr. 98/2016

(denumirea/numele)

FORMULAR nr. 2
OPERATOR ECONOMIC



(nume, prenume şi semnătură),
LS.

în  calitate de    legal autorizat  să semnez oferta pentru  şi  în  numele
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR nr. 3

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1.Examinând  documentaţia de atribuire,  subsemnaţii,   reprezentanţi   ai  ofertantului  
{denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să prestăm  (denumirea serviciului)
pentru suma delei fara TVA (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă
după recepţia serviciilor.

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
anexă, în termenulsolicitat de autoritatea contractantă, (se va indica anexa la formular)

3.Ne  angajăm  să   menţinem  această   ofertă   valabilă   pentru   o   durată   de
zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5.Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,

marcat în mod clar „alternativăTaltă ofertă".
|X| nu depunem ofertă alternativă.

6.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

7.înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data/  /



(semnătura autorizată)
LS.

Preţul TOTAL lei fara TVA ofertat va fi inscris in formularul de oferta.

4

Preţ total
ofertat

(lei fara TVA)

TOTAL

3

Preţ unitar
ofertat

(lei fara TVA)

15

12

36

1
1

1
2

Cantitate

Hortensia (Hydrangea arborescens)
(diverse culori) - inaltime 15 cm - 15

bucati

Tuia (Thuja occidentalis "Smaragd") -
inaltime Im- 1,20 m - 12 bucati

Plante: Butaşi trandafiri Floribunda -
inaltime 15 cm - 36 bucati

Plantare

Pregătirea terenului

Proiectarea grădinii

1

Denumire obiect

6

5

4

3
2

1

0

Nr.

crt.

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
pentru

"Servicii de amenajare si întreţinere spatii verzi din curtea interioara a clădirilor de patrimoniu din
strada Ana Aslan nr. 27 - 29"

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

(denumirea/numele ofertant)


