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SCRISOARE DE INTENȚIE 

 

 Ministerul Finanțelor Publice (MFP), cu sediul în București, Bdul. Libertății nr.16, 
sector 5, tel. 021.226.24.91, fax 021.319.97.92, intenționează să achiziționeze servicii de 
proiectare (PT+DDE), execuție de lucrări privind reducerea nivelului de zgomot la 
nivelul limitelor admisibile și asigurare asistență tehnică pe perioada efectuării 
lucrărilor și în perioada de garanție, pentru obiectivul de investiții: „Montare carcasă 
acustică deschisă și copertină fonoasorbantă pentru reducerea zgomotului produs 
de echipamentele existente” la sediul M.F.P. din str. Col. Poenaru Bordea nr. 3-5, 
sector 4, București  (cod CPV 79930000-2 Servicii de proiectare specializată) prin 
achiziție directă în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice1 
utilizând criteriul prețul cel mai scăzut.  

 În cazul în care se indică anumite procedee speciale, mărci, etc. se vor citi ca fiind 
însoțite de mențiunea „sau echivalent”. 

 Menționăm că valoarea estimată de către autoritatea contractantă pentru această 
achiziție este de 255.286,07 lei fără TVA, respectiv 303.790,42 lei cu TVA (valoarea 
include organizarea de șantier și nu include valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute) 
reprezentând:  

• Valoarea estimată pentru serviciile de proiectare este de 28.331,00 lei fără TVA, 
respectiv 33.713,89 lei cu TVA inclus, din care: 

a) Documentații tehnice necesare în vederea obținerii de către proiectant a avizelor 
/ acordurilor / autorizațiilor: 3.196,00 lei fără TVA, respectiv 3.803,24 lei cu TVA 
inclus. 

b) Proiect tehnic și detalii de execuție: 9.590,00 lei fără TVA, respectiv 11.412,10 
lei cu TVA inclus. 

c) Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 
și participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor 
de execuție: 5.545,00 lei fără TVA, respectiv 6.598,55 lei cu TVA inclus. 

d) Expertiză tehnică impusă prin Certificatul de urbanism: 10.000 lei fără TVA, 
respectiv 11.900 lei cu TVA inclus. 

• Valoarea estimată pentru lucrări de execuție este de 222.505,07 lei fără TVA, 
respectiv 264.781,03 lei cu TVA inclus, din care: C+M: 222.505,07 lei fără TVA, 
respectiv 264.781,03 lei cu TVA inclus. 

                                            
1 În principal art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art. 
43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr.395/2016 cu modificările și completările 
ulterioare 
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• Valoarea aferentă organizării de șantier  este de 4.450,00 lei fără TVA, respectiv 
5.295,00 lei cu TVA inclus. 

Cheltuielile diverse și neprevăzute au fost estimate de autoritatea contractantă la o valoare 

de 22.695,00 lei fără TVA, respectiv 27.007,05 lei cu TVA inclus. 

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. pe email 
la anca-gabriela.cretu@mfinante.gov.ro până la termenul limită de depunere, 
respectiv 07.10.2020. Termenul până la care operatorii economici pot transmite solicitări 
de clarificări: 2 zile lucrătoare înainte de termenul limită fixat pentru depunerea a ofertelor. 

Oferta trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 

1. Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont 
Trezorerie), precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în 
relația cu MFP; 

2. Prețul ofertat ce va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinire a 
obiectului prezentei achiziții. Valorile ofertate se vor menționa atât sub forma valorii 
unitare (lei fără TVA), precum și sub forma valorii totale a ofertei cu și fără TVA. În 
acest sens se va completa Formularul de propunere financiară atașat; 

3. Declarație privind respectarea condițiilor specifice de muncă și protecție a muncii 
potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016. În acest sens se va completa Formularul 
anexat. 

4. Propunere tehnică ce va include toate cerințele minime din Specificațiile tehnice și 
modul în care le veți îndeplini. În acest sens se va completa Formularul de ofertă 
tehnică atașat. Atașat formularului de ofertă tehnică se vor transmite documente 
doveditoare privind îndeplinirea cerințelor minime din Specificațiile tehnice. 

5. Modelul de contract însușit; 

6. Disponibilitatea firmei dvs. de a presta serviciile și de a executa lucrările în condițiile 
prevăzute în specificațiile tehnice anexate în termenul stabilit contractual.  

7. Perioada de valabilitate a ofertei: nu mai puțin de 60 de zile.  

Mențiune: formularele atașate prezentei scrisori de intenție sunt destinate, pe de o parte, 
să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de 
altă parte, să permită evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse, de aceea 
rugăm insistent operatorii economici să utilizeze formularele puse la dispoziție de 
autoritatea contractantă (în format editabil) pe site-ul www.mfinante.gov.ro. 

Evaluarea ofertelor: În prima etapă se analizează conformitatea ofertelor față de cerințele 
minime ale autorității contractante. Apoi, pentru ofertele admisibile, utilizând criteriul prețul 
cel mai scăzut, se procedează la întocmirea clasamentului pe baza căruia se stabilește 
oferta câștigătoare prin ierarhizarea în ordine crescătoare a valorilor totale fără TVA.  

Condiţii de plată: Plata se va efectua prin OP în contul deschis la Trezoreria Statului, 
conform art. 6 alin.(1) lit. c) din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea 
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 
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NOTA:  

• La cererea transmisă pe adresa de e-mail anca-gabriela.cretu@mfinante.gov.ro, 
Ministerul Finanțelor Publice va pune la dispoziția potențialilor ofertanți interesați 
următoarele documente: 

✓ Studiul de fezabilitate acustic elaborat de către SC ACOUSTIC DESIGN SRL; 

✓ Certificat de performanță energetică; 

✓ Certificat de urbanism nr.797/1857139/21.07.2020 emis de Primăria Municipiului 
București.  

• Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi 
proprietatea exclusivă a Ministerului Finanțelor Publice, care le va putea utiliza, 
publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare 
geografică ori de altă natură. 

• Ofertantul declarat câștigător va avea obligația de a constitui Garanția de bună 
execuție, în cuantum de 10% din prețul contractului  fără TVA, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului prin virament bancar în contul 
RO06TREZ7005005XXX000153 – deschis la ATCPMB sau printr-un instrument de 
garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o 
societate de asigurări, în condițiile legii Ministerul Finanțelor Publice va fi deține 
drepturi depline asupra documentațiilor întocmite. 

IMPORTANT: Limita maximă a fișierelor care pot fi transmise prin e-mail este de 10M. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Director General Adjunct, 

Simion ILIE 

 

Șef serviciu, 

Cristina DUMITRICĂ 

 

Întocmit, 

Anca CREȚU - Consilier achiziții publice principal 

Data : 30.09.2020 
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