
                                                                                                                                                                   

                                                                                            

 
ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

 
” Furnizare Ansamblu Containere modulare destinate Centrului Multifuncțional de sănătate, igienă și 

educație din Racoș” 
 
 

1. DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov 
Adresă: municipiul Brașov, Strada Institutului nr 35,clădirea CATTIA  cam.25  
2. TIP ANUNȚ:  Cumpărări directe  
3. TIP CONTRACT:  Produse 
4. DENUMIRE ACHIZIȚIE: Ansamblu de containere modulare” - destinate Centrului Multifuncțional de 

sănătate, igienă și educație din Racoș  
5. COD CPV:  44211100-3 Construcții modulare prefabricate 
6. DESCRIEREA CONTRACTULUI:  

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia unui Ansamblu de containere modulare - destinate Centrului 
Multifuncțional de sănătate, igienă și educație din Racoș 
Conform proiectului tehnic și detaliilor de execuție ( documente atașate) este prevăzută o construcție provizorie ce 
reprezintă un ansamblu format din 4 containere modulare cu terasă circulabilă și scară exterioară cu balustradă 
destinată urcării la etaj, conform structurii și a planșelor din PT+DE. 
Structura obiectivului: 
Parter:  
Ansamblu de 2 containere: 

- 1 container modular destinat desfășurării activităților socio-medicale 6140 L ext. x 4800 l. ext. x 2680 h 
exterior (2400 h int); 

- 1 container modular destinat desfășurării activităților de educație nonformală și mediere a muncii 6140 L ext. 
x 4800 l. ext. x 2680 h exterior. 

Scară exterioară cu balustradă destinată urcării la etaj. 
 
Etaj:  
Container standard 6140 L ext. x 2400 l ext. x 2680 h ext. în care vor funcționa mașini de spălat și uscat rufe; 
Container cu 3 grupuri sanitare și dușuri separate 6140 L ext. x 2400 l ext.x 2680 h ext; 
Terasă circulabilă imprejmuită cu balustradă metalică – 29,47 mp. 
Operatorul economic  trebuie să asigure transportul și montajul containerelor din locul producției până la locația 
indicată de achizitor. 
 
Caracteristicile tehnice ale panourilor de inchidere (pereti, pardoseala si tavan) vor fi dupa cum urmeaza:  
 - grosime panou: 80 mm 
 - conductivitate termica λ = 0.035 W/mpK 
 - rezistenta termica totala la transferul de caldura : R=2.45 mpK/W 
 - clasa de reactie la foc : A1 
Rezistenta termica totala la transferul de caldura a ferestrelor exterioare (ansamblu timplarie + geam termopan)  - 
R=0.90 mpK/W 
Rezistenta termica totala la transferul de caldura a usilor exterioare - R=0.7 mpK/W    
Toate containerele vor fi dotate cu instalatii sanitare (apa rece / calda menajera / canalizare menajera) si instalatii 
electrice de joasa tensiune (iluminat si prize) conform PT+DE. 
 
Ofertantul va elabora propunerea tehnică și oferta financiară conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini, a 
listelor de cantități, a memoriului si planselor tehnice și a tuturor informațiilor puse la dispoziție de autoritatea 
contractantă. 
 
Ofertele care nu satisfac cerințele documentației de atribuire vor fi declarate oferte neconforme/inacceptabile 
și vor fi respinse. 
 
7.SURSA DE FINANȚARE A PROIECTULUI:  
Grant oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală 
 

 



                                                                                                                                                                   

                                                                                            

8.VALOAREA ESTIMATĂ FĂRĂ TVA: 236.075,63 lei  
   
9.CONDIȚII CONTRACT:  

▪ Se vor respecta cerintele caietului de sarcini. 
▪ Se vor completa listele de cantitati pivind instalatiile/ dotarile interioare 
▪ Garanția acordată echipamentelor va fi de: minim 36 de luni. 
▪ Contractul intra în vigoare la data semnării de către ambele părți 
▪ Oferta va conține costurile pentru ansamblul de containere, scara exterioara, balustrada, terasa circulara, 

instalatii interioare, transport și montaj 
 

10.CONDIȚII DE PARTICIPARE: 
Oferta trebuie să cuprindă: 
 

10.1.Documente de calificare care însoțesc oferta:  
1. Formularul  1 – Scrisoare de înaintare 
2. Formularul  2 – Informaţii generale despre ofertant 
3. Formularul 3 – Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie 

publica, dacă este cazul 
4. Formularul  4 – Acord de subcontractare, dacă este cazul 
5. Formularul  5 – Acord explicit, neechivoc si irevocabil de însușire a modelului de contract aferent achiziției 

directe și de constituire a garantiei de buna executie 
6. Formularul 7 - FORMULAR DE OFERTĂ 
7. Formularul  8 –  Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice  
8. Formularul   9 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 
9. Formularul  10 – Declarație privind respectare art. 51 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
10. Certificat constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte 

ca activitatea principala/secundara pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului 
contractului. Certificatul constatator se va prezenta în original /copie lizibilă “conform cu originalul”, iar 
informațiile să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor; 

 
10.2.PROPUNERE TEHNICĂ: va conține următoarele: 

- O descriere a tehnologiei de execuție, precum și a materialelor/ caracteristicilor propuse în corelare cu 
memoriul tehnic, proiectul tehnic, plansele atasate 

- Completare liste de cantități 
- Ofertantul va preciza în propunerea tehnică perioada de garanție acordată care nu va fi mai mică de 36 

de luni; 
Dacă este cazul, descrierea activităților care vor fi subcontractate; 
Prezentarea unui Grafic de execuție/ furnizare; 
 
10.3.PROPUNEREA FINANCIARĂ: se completează Formularul ofertă 7 prin raportarea la obligațiile specificate în 
caietul de sarcini si documentele atasate 
Prețul ofertei este ferm, în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte 
alternative. 

 
11.PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 90 zile  
12.CRITERII DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scazut  
 
13.TERMEN LIMITĂ de depunere al ofertelor:    07.10.2022   ora 16.00 
 
14.DEPUNEREA OFERTELOR     
OFERTA, IN ORIGINAL se va depune în plic sigilat și se va înregistra la sediul Agenția de Dezvoltare Durabilă a 
Județului Brașov, : municipiul Brașov, Strada Institutului nr 35,clădirea CATTIA  cam.25 – Registratură, sub 
denumirea: ” Furnizare Ansamblu Containere modulare destinate Centrului Multifuncțional de sănătate, igienă 
și educație din Racoș ", până la termenul limita de depunere a ofertelor- 07.10.2022 
 
Oferta poate fi transmisa si pe mail relatiipublice@addjb.ro pana in data de 07.10.2022 ora 16.00 doar in situatia in 
care documentele sunt semnate/ asumate cu semnătura electronică a reprezentantului legal al ofertantului. 

mailto:relatiipublice@addjb.ro


                                                                                                                                                                   

                                                                                            

 
Ofertantii au obligatia de a analiza documentatia de atribuire si de a transmite oferta conform tuturor 
Formularelor și a  Caietului de sarcini, ce fac parte nemijlocita din aceasta documentatie. 
 
15.INFORMAȚII SUPLIMENTARE:  
Limba de redactare a ofertei: română. 
Documentația (Formulare, Caiet de sarcini, model contract, memoriu justificativ, planse) sunt atașate 
prezentului anunț din SEAP și se pot descarca și de pe site-ul www.addjb.ro, secțiunea https://addjb.ro/interes-
public/achizitii  
 
Pentru operatorii economici care prezintă certificate/atestate echivalente emise de autorităţile de certificare abilitate 
din alt stat, nu se impune obţinerea atestatelor/certificatelor recunoscute de autorităţile române la momentul depunerii 
ofertelor. În baza principiului recunoaşterii reciproce, beneficiarul are obligaţia de a accepta certificate echivalente. 
Ofertele se vor depune în limba română sau traduse de un traducător autorizat. 
Solicitările de clarificări se pot adresa pe e-mail relatiipublice@addjb.ro pâna la data de                                          
30.09.2022, inclusiv.  
Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu , www.addjb.ro, secțiunea 
https://addjb.ro/interes-public/achizitii pana la data de 05.10.2022 
Nu se organizează ședință de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților. 
Informații suplimentare se pot solicita la tel. 0268/470506 sau prin email la adresa: relatiipublice@addjb.ro  
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