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A.INTRODUCERE

A.1. Informaţii privind autoritatea contractantă:
     Denumirea autorităţii contractante: AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUCUREŞTI

Cod fiscal: 11353261

Adresa: Str. Spătarul Preda nr. 12, sector 5, Bucureşti

Telefon: 316.55.08, 316.29.03

Fax: 316.22.45

E-mail: amofm@ajofm.anofm. ro

Sursa de finanţare:  Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj, Cap.6804 „

Asistenţă socială”, titlul 70 „ Cheltuieli  de capital” art. 01 “Active fixe”

alineatul 01 “Construcţii”.

A.2. Scopul aplicării procedurii
Autoritatea contractantă invită persoanele juridice şi/sau fizice interesate

să depună oferta în vederea atribuirii contractului de achiziţie imobil cu

destinaţia de sediu administrativ pentru Agenţie Locala pentru Ocuparea

Forţei de Munca.

 A.3. Legislaţie aplicabilă
 Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu

prevederile următoarelor acte normative:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006,

cu modificările şi completările ulterioare, (art.13, lit. a);

2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normel or de

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind

achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 (2);

3. Norme interne A.N.O.F.M. privind evaluarea si adjudecarea ofertelor

privind achizitiile publice de imobile cu destinatia de sedii administrative
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B. DOCUMENTAŢIA DE ACHIZIŢIE

B.1. Descrierea principalelor caracteristici ale imobilului ce se doreşte
a fi achiziţionat

Imobilul să fie situat în Municipiul Bucureşti, de preferinţă în zona centrală

sau semicentrală a sectoarelor.

 Suprafaţa desfăşurată:  350 mp – 400 mp

 Suprafaţa utilă necesară pentru birouri, spaţii pentru activităţi cu publicul, şi

arhiva curentă şi alte faci lităţi să fie cuprinsă între 65 % şi 75 % din

suprafaţa desfăşurată.

 Imobilul  să aibă încăperi amenajate sau care pot fi amenajate, într -un

termen cât mai scurt, la solicitarea autorităţii contractante pentru birouri,

pentru lucrul cu publicul şi spaţii d e arhivare fără să afecteze structura de

rezistenţă a clădirii.

 Holurile să asigure o buna deplasare a personalului în clădire;

 Să existe posibilităţi de parcare pentru două autoturisme.

 Imobilul  să fie  amplasat cât mai aproape de străzile principale cu trasee de

transport în comun.

Imobilul să fie finalizat, să nu prezinte degradări structurale, să fie finisat la

exterior şi interior, să aibă în dotare grupuri sanitare, să fie racordat la reţelele de

energie electrică, apă, canalizare, telefonie, să fie  dotat cu centrală termică

proprie cu combustibil gazos sau cu sistem de climatizare.

B.2. Documentele pentru calificarea ofertanţilor

În vederea calificării, ofertanţii depun obligatoriu următoarele documente:

- certificat de înregistrare la Registrul Comerţului – numai pentru persoane

juridice;
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- aprobarea de înstrăinare a imobilului, dată de organele abilitate, după

caz, adunarea generala a acţionarilor, consiliul de administraţie, pentru

persoane juridice;

- actul de proprietate asupra imobilului ofertat  şi dovada că acesta nu este

grevat de ipotecă sau purtător de alte obligaţii;

- actul de proprietate sau concesiune asupra terenului aferent construcţiei;

- dovada privind plata taxelor şi impozitelor la data întocmirii ofertei pentru

imobilul ofertat şi dovada înregistrării lui în evidenţa organului fiscal

teritorial

- certificat eliberat de către organele abilitate care să ateste plata

obligaţiilor către bugetul general consolidat, valabil la data depunerii

ofertei – pentru persoanele juridice;

- declaraţie pe propria răspundere că imobilul şi terenul nu sunt ocupate de

alte persoane, firme sau materiale şi poate fi ocupat imediat după

semnarea contractului şi achitarea preţului;

- dovadă de la instituţia abilitată de lege din care să rezulte că imobilul nu

este revendicat sau posibil de revendicat de către foşti proprietari (pentru

persoanele juridice);

- avizul schimbării destinaţiei imobilului, în cazul în care a avut o altă

destinaţie.

B.3. Întocmirea ofertei

Propunerea tehnica va fi elaborata în conformitate c u  prevederile Caietului

de sarcini, va conţine, în mod obligatoriu, un comentariu articol cu articol a

punctului B.1. „Descrierea principalelor caracteristici ale imobilului ce se
doreşte a fi achiziţionat „ şi informaţii referitoare la:

- zona de amplasare a imobilului şi adresa exactă a acestuia;

- situaţia privind compartimentarea imobilului (birouri: ____ mp, spatii

arhivare:  ____ mp, spatii de lucru cu publicul: ____ mp,  ),

suprafaţa construită, suprafaţa utilă şi suprafaţa desfăşurata ;
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- suprafaţa terenului aferent imobilului;

- anul edificării construcţiei;

- consolidări efectuate la imobil (dacă este cazul);

- accesul cu mijloacele de transport în comun;

- numărul de locuri pentru parcare;

- instalaţii de încălzire;

- instalaţii sanitare;

- instalaţii electrice;

- reţea de telefonie fixă;

- gradul de finisare a imobilului: se vor prezenta informaţii privind:

placări cu faianţă şi gresie, grupuri sanitare, vopsit cu vopsea

lavabilă a pereţilor interiori, placarea pardoselii cu parchet,

mochetă, linoleum, mozaic etc., vop sit pereţi exteriori, alte dotări.

Oferta tehnică va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente:

- cartea tehnica a construcţiei  conţinând toate documentele prevăzute de

lege, completată la zi;

- expertiza tehnica a clădirii făcută de un expert tehnic  atestat;

- expertiza de evaluare realizata de un evaluator atestat de ANEVAR;

- extras carte funciara;

- planurile de instalaţii, pe nivele, cu poziţionarea echipamentelor;

- plan de încadrare în zona scara 1: 2.000, vizat de Serviciul de Urbanism

al Primăriei de sector;

- plan de situaţie scara 1:5000, vizat de Serviciul de Urbanism al Primăriei

de sector;

- planurile de arhitectură ale nivelelor, scara 1:50 sau 1:100.

- secţiunile caracteristice de arhitectura şi faţadele la o scara convenabila;

- document emis de Serviciul de sistematizare şi urbanism local, din care

să reiasă faptul că amplasamentul nu este inclus în programul de

sistematizare a zonei.
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Propunerea financiară, va fi elaborată conform Anexei nr. 2 – pentru

persoane fizice sau conform Anexei 3 – pentru persoane juridice, şi va

cuprinde:

- valoarea totala în lei, inclusiv TVA;

- valoarea totala în lei a terenului, inclusiv TVA;

- preţ unitar în lei (inclusiv TVA)/ metru pătrat suprafaţă desfăşurată

- preţ unitar în lei (inclusiv TVA)/metru pătrat de teren

D. EVALUAREA OFERTEI

În cazul în care, în urma depunerii ofertelor, au fost identificate două sau

mai multe imobile ale căror caracteristici şi amplasament satisfac cerinţele de

sediu administrativ, aşa cum au fost definite la punctul B1, se va proceda la

evaluarea ofertelor şi departajarea acestora prin punctaj.

La stabilirea punctajului se vor avea în vedere în principal următoarele

criterii:

 preţ pe metru pătrat arie desfăşurată şi valoarea totală în lei, inclusiv

TVA;

 zona de amplasare a imobilului;

 spaţiile de arhivare;

 spaţii pentru lucrul cu publicul;

 gradul de finisare;

 dotări;

 spaţii de parcare.

Oferta declarată câştigătoare este oferta care totalizează punctajul maxim.

Punctajul maxim ce poate fi obţinut în cadrul procesului de evaluare este de

150 puncte din care 100 de puncte pentru calităţile tehnice ale clădirii şi ale

celorlalte spaţii şi 50 de puncte pentru preţul total în lei.

I. PUNCTAREA CRITERIILOR ECONOMICE DE DEPARTAJARE se

efectuează astfel:
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a. Pentru valoarea cea mai mică (Vmin) dintre oferte le declarate

acceptate de către Comisia de achiziţie se acordă punctajul maxim,

respectiv 50 puncte;

b. Pentru altă valoare ofertată (Vn) dintre ofertele declarate

corespunzătoare, punctajul se calculează după formula:

Pn = (Vmin/ / Vn) x 50

II. PUNCTAREA CRITERIILOR TEHNICE DE DEPARTAJARE se

efectuează astfel:

a. amplasament:

- central – 15 puncte

- semicentral – 5 puncte

b. accesul cu mijloacele de transport în comun:

- foarte apropiat (< 300 m) - 5 puncte

- apropiat  (300-500 m) – 3 puncte

c. anul construirii clădirii:

- după 1996 – 10 puncte

- 1990 – 1996 – 8 puncte

- după 1977 cu consolidare – 5 puncte

- imobilele construite înainte de 1977 nu se iau în considerare.

d. suprafaţa utilă a clădirii folosibilă ca birouri şi arhivă (% din suprafaţa

desfăşurata):

- peste 75% - 20 puncte

- 65% - 75% - 15 puncte

- sub 65 % - nu se ia în considerare oferta

e. numărul de locuri de parcare:

-  peste numărul solicitat - 5 puncte

f. instalaţii climatizare

- sistem de climatizare - 10 puncte

- centrală termica proprie cu combustibil gazos - 7 puncte

- alte variante de încălzire nu se iau în considerare

g. instalaţii sanitare – apă şi canalizare
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- în stare perfectă de funcţionare – 10 puncte

h. instalaţii de incendiu:

- conform normelor PSI în vigoare – 5 puncte

i. instalaţii electrice:

- racord la două surse diferite de a limentare – 10 puncte

(putere totală instalată mai mare de 200 kw)

- racord la o singură sursă de alimentare – 6 puncte

(putere totală instalată mai mare de 200 kw)

- clădire cu racorduri electrice a căror putere totală instalată este mai mică

de 200 kw nu se iau în considerare

j. imobilul poate fi ocupat imediat - 10 puncte

Oferta cu punctajul maxim cumulat pe baza “Criteriilor economice” şi
“Criteriilor tehnice”  şi care corespunde din punct de vedere funcţional va fi
declarată câştigătoare.

E. MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR

Limba de redactare - toate documentele vor fi redactate în limba

română.

Perioada de valabilitate a ofertelor - minim 90 de zile.

Adresa la care se depune oferta: Str. Spătarul Preda nr. 12, sector

5, Bucureşti, Registratura generală .

Număr de exemplare în copie: 1.

Documentele care vor fi prezentate în copie vor purta inscripţia

« CONFORM CU ORIGINALUL », precum şi semnătura

autorizată, însoţită  de ştampila unităţii.

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel anter ior

este validă doar dacă este vizată de persoana autorizată să

semneze documentele.
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Documentele ofertei îndosariate şi având un opis al documentelor

prezentate,  vor fi depuse în plic închis şi sigilat,  însoţit de

Scrisoarea de înaintare, conform modelul ui anexat (Anexa nr 1).

Plicul trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi  cu

inscripţia « A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 01.04.2008,

ORA 13 00.

F.ALTE INFORMATII UTILE

Documentele pentru elaborarea şi prezentarea ofertei  pot fi

obţinute de la A.M.O.F.M. Bucureşti - Biroul Achiziţii Publice,

Administrativ şi Protecţia Muncii.

Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 25.03.2008

Data limita pentru depunerea ofertelor: 31.03.2008,ora 16 30

Adresa la care trebuie depuse ofertele : A.M.O.F.M.

Bucureşti, Str. Spătarul Preda, Nr. 12, Sector 5 – Registratura

Generală

Deschiderea ofertelor  va avea loc în data de: 01.04.2008, ora

1300 la sediul instituţiei; la şedinţa de deschidere pot participa şi

ofertanţii.

Perioada de valabilitate a ofer tei : minim 90 zile.

Sursa de finanţare : Bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Director Executiv Adjunct,

Dan Stanciu

Şef Serviciu Juridic Contencios

Carmen Olescher

Şef Birou Achiziţii Publice,

Marin Marcu
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Anexa nr. 1
OFERTANTUL  Înregistrat la sediul autorităţii contractante
_______________________ nr._______/________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către _________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

Urmare a publicării anunţului dumneavoastră în ziarul ________________________

din data de ______________ prin care vă exprimaţi dorinţa de a achiziţiona un imobil cu

destinaţia de sediu administrativ, noi___________________________________________
(denumirea /numele ofertantului)

vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând :
- oferta

- documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare şi v ă va satisface cerinţele.

Data completării

____________________

Cu stima,

Ofertant,
_________________________________

(semnătura autorizata)
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ANEXA NR. 2(*)

FORMULAR DE OFERTĂ

Subsemnatul _____________________ _____________________________, născut la data de

_________________, în localitatea __________________, fiul lui

___________________________ şi al _________________________, posesor al BI/CI seria

________, nr. _________________, eliberat/ă de _____________ ______________________

la data de _________________, CNP _______________________________, cu domiciliul în

localitatea _________________________________, jud./sector __________________, str.

__________________________________________________________, nr. _ ____ bl.

________ sc. _____ et. _______ ap.____________ cod poştal

______________________________ proprietar al imobilului din Str.

_______________________________________________ nr. ____________ sector ________

Bucureşti prezint următoarea ofertă:

OFERTĂ DE PREŢ

PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI

DIN STR. ______________________, NR. _____________ SECTOR_____

NR.

CRT. Denumire U.M. CANT. Preţ unitar cu
TVA inclus

Total valoare cu
TVA inclus

1. Teren Metru pătrat

2. Imobil Metru pătrat/arie

desfăşurată

3. Valoare

totala X X X

OFERTANT

Numele şi prenumele

______________________________

Semnătura

______________________________

*Această anexă se completează numai de către ofertanţii persoane fizice.



12

ANEXA NR. 3(*)

FORMULAR DE OFERTĂ

S.C.________________________________________________________________,cod fiscal

_____________________ număr de înregistrare la Registrul Comerţului

______________________________, cod IBAN ___________________________, deschis la

_________________________________ _________________________, cu sediul  în

localitatea ___________________________________________, jud./sector

__________________, str. ______________________________, nr. _____ bl. ________ sc.

_____ et. _______ ap.____________ cod poştal _________________ _____________

proprietar al imobilului din Str.  _______________________________________________ nr.

____________ sector ________ Bucureşti prezint următoarea ofertă:

OFERTĂ DE PREŢ

PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI

DIN STR. ______________________, NR. _________ ____ SECTOR_____

NR.

CRT. Denumire U.M. CANT. Preţ unitar cu
TVA inclus

Total valoare cu
TVA inclus

1. Teren Metru pătrat

2. Imobil Metru pătrat/arie

desfăşurată

3. Valoare

totala X X X

OFERTANT

S.C. __________________________________ _____________________

Numele şi prenumele persoanei autorizate

______________________________

Semnătură şi ştampilă

______________________________

*Această anexă se completează numai de către ofertanţii persoane juridice.


