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FISA DE DATE A ACHIZITIEI –  
 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala:  COMUNA COSÎMBEȘTI 

Adresa: Soseaua Slobozia – Tandarei, Nr. 164 

Localitate:   
COSÎMBEȘTI 

Cod postal: 
927090 

Tara: ROMÂNIA 

Punct(e) de contact: 
In atentia dl. Popescu Bogdan 

Telefon: 
+40 243218507 

E-mail: primaria.cosimbesti@yahoo.com Fax:  +40 243218507 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): www.primariacosimbesti.ro 
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

Alte informatii pot fi obtinute la: 
□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.I 

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv 
documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.II 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 
□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.III 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 
ofertelor/candidaturilor 
Zile : □□ (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) – 5 zile  

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 
PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, 
inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 
□ Agentie/birou national sau federal 
x  Colectivitate teritoriala  
□ Agentie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 
 
 
□ Altele (precizati): ————————— 

x  Servicii publice generale 
□ Aparare 
□ Ordine si siguranta publica 
□ Mediu 
□ Afaceri economice si financiare 
□ Sanatate 
□ Constructii si amenajari teritoriale 
□ Protectie sociala 
□ Recreere, cultura si religie 
□ Educatie 
□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                      da □ nu □ 

Sau, dupa caz 
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□ Producere, transport si distributie de gaz si de 
energie termica 

□ Electricitate 

□ Prospectare si extragere a gazului si petrolului 

□ Prospectare si extragere a carbunelui si a altor 
combustibili solizi 

□ Apa 

□ Servicii postale 

□ Servicii feroviare 

□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz 

□ Activitati portuare 

□ Activitati aeroportuare 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta 

„MODERNIZAREA STRĂZII CĂMINULUI ÎN COMUNA COSÎMBEŞTI, JUDEŢUL IALOMIŢA" 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare 
a serviciilor 

a) Lucrari                                   x B) Produse                                    □ c) Servicii                                      □ 

Executare                                       x 
Proiectare si executare              □ 
Executarea, prin orice                □ 
mijloace, a unei lucrari, 
conform cerintelor 
specificate de autoritatea 
contractanta 

Cumparare                                     □ 
Leasing                                          □ 
Inchiriere                                       □ 
Inchiriere cu optiune de                □ 
cumparare 
O combinatie intre acestea            
□ 

Categoria serviciilor:             nr. □□ 
(Pentru categoriile de servicii 1-
27, consultati anexa II la 
Directiva 2004/18/CE). 

Locul principal de executare 
str. Căminului,satul Gimbășani, 
comuna Cosimbesti, Jud. 
Ialomita.Cod NUTS  0315 

Locul principal de livrare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

II.1.3) Procedura implica 
Un contract de achizitii publice                                                                           x  
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                  □ 
Incheierea unui acord-cadru                                                                               □ 
 
 

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) 
 
Acord-cadru cu mai multi operatori economici      □ 
 
Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de 
participanti la acordul-cadru preconizat 
 

Acord-cadru cu un singur operator economic   □ 

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii 
acordului cadru   
                                           da □ nu □ 

Daca DA, 
Reluarea competitiei se va face in SEAP: 
da □ nu □ 
Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: □□□ 
Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru ani: 

......................... 

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in 
cifre): 
Valoarea estimata fara TVA: _________________                                                                 Moneda: ________ sau 
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intervalul: intre _____________ si _______________                                                      Moneda: ________ 
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________  

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
Lucrările constau în modernizarea străzii Căminului din satul Gimbășani,din intravilanul comunei 

Cosîmbești. Prin modernizarea străzii se asigură o mai bună desfășurare a traficului rutier in zonă , atât în ceea 

ce privește accesul populației cât și al echipajelor de intervenție în caz de forță majoră (salvare, pompieri, 

poliție), se asigură scurgerea apelor meteorice, precum și accesul în curți .Lungimea străzii supuse lucrărilor 

de modernizare este de 450 m. 

 

 
 

           Valoarea estimată a contractului investiției propuse: 437.551 lei fără TVA, echivalent a 99.011,36 euro 

(curs BNR din data de 06.04.2015; 1 euro = 4,4192 lei), formată din: 

- Capitolul 4 din devizul general - cheltuieli pentru investitia de baza - constructii si lucrări de 

interventii – 402.519 lei;  

- Capitolul 5.1. din devizul general – organizare de santier  - 9.232 lei; 

- Capitolul 5.3. din devizul general - diverse si neprevazute, aferente lucrărilor (procent de 

5,0%, conform devizului general întocmit de proiectant  – 25.800 lei;  

Pentru anul 2016 este prevazută în buget suma de 522.500 lei (inclusiv TVA). 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal 45.23.31.20-6  

Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) 
 

Obiect(e) suplimentar(e) 45112100-6 Lucrări de săpare sanțuri (Rev.2)  

45221220-0 Podețe (Rev.2) 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)                
da □ nu  

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati                                                      da □ nu x 
anexa B de cate ori este necesar, pentru fiecare lot in parte) 
Daca da, este necesar sa se depuna oferte pentru (bifati o singura casuta): 
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              da □ nu x 
 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 
Asfaltare de străzi pe o lungime de 450 m  
 
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre):  437551                  Moneda:  lei 
sau intervalul: intre _______________ si _______________                                               Moneda: __________ 
 
II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                        da □ nu x 
Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric 
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Daca da, descrierea acestor optiuni: ____________________________________________________________ 

 
Dupa caz, aplicarea prev. art. 6 din HG nr. 925/2006 , preved. art. 122 lit. j./respctiv art. 252 lit. k. din 
O.U.G. nr. 34/2006. 
Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 
in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□ 
Daca se cunoaste, in cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul 
prevazut al contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa 
caz, in cazul contractelor de concesiuni) 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata in luni: 12  sau in zile: □□□□  (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a 
serviciilor sau lucrarilor) 
 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da □ nu x 

Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului (in ce conditii, cand, cum, formula de 
ajustare aplicabila) 

 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                                          da x nu □ 

Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 8.000  lei, cu respectarea articolului 
43^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului numarul 34/2006 si articolelor 84 - 88 din 
Hotarârea Guvernului 925/2006, fiind valabila 90 de zile de la data limita stabilita pentru 
depunerea ofertei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de 
valabilitate a ofertei. Garantia de participare se exprima in lei si se va constitui prin: 

 - un instrument de garantare (scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante) 

emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari – se prezinta in 

original, în cuantumul si pentru perioada solicitata (Scrisoare de garantie - Formular 4  sau orice 

alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor articolului 86 

alin. (2) – (4) din H.G. 925/2006); - virament bancar in contul autoritatii contractante RO40TREZ 

3915006XXX000122 se va prezenta o copie lizibila dupa OP cu stampila bancii. In cazul constituirii 

garantiei de participare intr-o alta monedă, conversia altă monedă / leu se va face la cursul comunicat de 

BNR din data aparitiei anunțului publicitar in SEAP (www.e-licitatie.ro). Garantia de participare emisa 

în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si 

legalizata în limba româna.  In cazul ofertantilor sau grupului de ofertanti din categoria 

intreprinderilor mici si mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor 

prevazute in Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare), valoarea garantiei de 

participare se reduce la 50%.  
Ofertantul trebuie sa faca dovada constituirii garantiei de participare cel mai târziu la data si ora 
stabilite pentru deschiderea ofertelor.  

Garantia de participare se retine/restituie în conformitate cu articolele 87, respectiv 88 din H.G. 

925/ 2006.  

 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     da x nu □ 

Garantia de buna executie (GBE) se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii 
contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. GBE se 

http://www.e-licitatie.ro/
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constituie in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului, conform art. 90, alin 1 din H.G. 
925/2006 modificata si completata. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a) scrisoare 
de garantie de buna executie; b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de 
asigurari – se prezinta in original; c) retineri succesive din sumele datorate facturilor partiale. In 
acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la dispozitia autoritatii contractante, un cont la 
unitatea Trezoreriei Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de 
disponibil deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul 
contractului, autoritatea contractanta trebuie sa alimenteze contul de disponibil prin retineri 
succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept 
GBE. Restituirea GBE conform art. 92, alin. 3 din HG 925/2006 modificata si completata. Pentru 
IMM-uri se va tine cont legea 346/2004, art. 16 alin (2) (Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza 
de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia pentru participare si 
garantia de buna executie cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.). Autoritatea 
contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie conform 
articolului 91 din Hotarârea Guvernului numarului 925/2006. Garantia de buna executie se 
elibereaza/restituie conform articolului 92 din Hotarârea Guvernului 925/2006. 
 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte 
surse) 
Buget  local.  

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie 
contractul (dupa caz) 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                            da □ nu x 
Daca da, descrierea acestor conditi 

III.1.5. Legislatia aplicabila 
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii; 
c) Ordinul 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certif.de particip.la licitatii cu oferta 
independenta; 
d) Ordin 302 din 01 iunie2011 al presedintelui ANRMAP privind aprobarea formularelor standard ale 
Procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurii de 
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contr.de conces.de lucrari publice si a contr.de conces.de 
servicii. 
e) Ordin 509 din 14 septembrie 2011 al presedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calif.si 
selectie 
f)  O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verif. a aspectelor procedurale aferente proc.de atribuire a 
contr.de achiz. publica, a contr.de conces.de lucrari publice si a contr.de conces.de servicii, cu modific.si 
complet. ulterioare;  
g)Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii IMM; 
h) pentru consultarea legislatiei  in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anrmap.ro. 

 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 
registrul comertului sau al profesiei 

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor  

Cerinta 1. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la articolul 180 din Ordonanta de urgenta a 

guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular A.  

Nota:  

a.) În cazul depunerii unei oferte în asociere (grup de operatori economici), cerintele formulate pentru situatiile 

prevazute la articolul 180 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile 

http://www.anrmap.ro/
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ulterioare vor fi demonstrate de fiecare membru al asocierii în parte. Se vor înscrie atât detaliile asocierii cât si cele 

ale fiecarui membru al asocierii. În cazul asocierii, aceasta declaratie se va prezenta de catre fiecare membru în 

parte, semnata de reprezentantul sau legal.  

b.) În cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre 

tert/terti sustinator/sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. 

Cerinta 2. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la articolul 181 din Ordonanta de urgenta a 

guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular B.  Documente de confirmare:  

-  Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii admistrativ teritoriale pe raza 

careia îsi are sediul social operatorul economic.  

-  Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale Se solicita doar pentru punctul/punctele de lucru implicate 

în derularea contractului.  

     Din aceste doua certificate trebuie sa reiasă faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare 

celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.   

    In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data 

solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG 

nr.925/2006.  

Nota: 

Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de 

origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca 

faptul ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul 

local.  Din aceste documente trebuie sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii 

anterioare celei  in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 

Nota:  

a.) Tertii sustinatori vor depune declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la articolul 181 doar pentru 

literele: a), c^1) si d) ale art. 181 din OUG34/2006, in original. 

b.) În cazul depunerii unei oferte în asociere (grup de operatori economici), cerintele formulate pentru situatiile 

prevazute la articolul 181 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile 

ulterioare vor fi demonstrate de fiecare membru al asocierii în parte.  

Cerinta 3. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la articolul 69^(1) 

(evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare - Formular   J.  Se va prezenta atât de subcontractant cât si de tertul sustinator (daca este 

cazul).  

Nota: Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii, implicate în organizarea, derularea si 

finalizarea procedurii de achizitie publica, sunt:  Popescu Bogdan – primar, Nicu Mihai – viceprimar, 

Cornățeanu Georgeta – secretar, Clinciu Nina – responsabil cu achizitiile publice, Răceanu Mihaela-Daniela – 

contabil, Nicu Mihai – președintele comisiei de evaluare, Clinciu Nina – membru in comisia de evaluare ,Tatu 

Valerica – membru in comisia de evaluare, Răceanu Mihaela-Daniela – membru in comisia de evaluare, Popescu 

Daniela – membru in comisia de evaluare, Minciu Aurelia – consilier local, Stan Viorel – consilier local, Paraschiva 

Elena – consilier local, Curte-Frățilă Ion – consilier local, Pleșca Ionuț-Cătălin – consilier local, Călin Florica – 

consilier local, Sandulovici Ionica – consilier local, Dima Olga – consilier local, Lazăr Ștefan – consilier local, 

Morcov Georgian-Valentin – consilier local. 

 

Cerinta 4. Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului/ofertantilor la procedura de atribuire este în 

concordanta cu regulile de concurenta - Certificat de participare la procedura de achizitie publica cerere de oferte, cu 

oferta independenta, conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 al presedintelui ANRMAP  - Formular CPI  

Nota: În cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici, se vor înscrie atât detaliile asocierii cât si cele 

ale fiecarui membru al asocierii (În cazul asocierii, aceasta declaratie se va prezenta de catre fiecare membru în 

parte, semnata de reprezentantul sau legal).  

 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Înregistrare: 

 1. Pentru persoane juridice române: Prezentarea de certificate/documente emise de organisme abilitate care 

confirma înregistrarea si domeniul de activitate. Documente de confirmare: Certificat constatator eliberat de 

Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, de pe lânga tribunalul teritorial pe raza caruia 

ofertantul/ofertantii îsi are/au sediul, din care sa rezulte ca obiectul/domeniul de activitate principal sau secundar 

al ofertantului/ofertantilor include executia gamei de lucrari din care face parte obiectul achizitiei. Informatiile 

cuprinse în certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, trebuie sa fie 

reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertei/ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba 
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corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului.  

2. Pentru persoane juridice /fizice straine: - Documente care dovedesc forma de înregistrare si atestare ori 

apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile/legile din tara de rezidenta în care 

ofertantul este stabilit. Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, 

valabile pentru anul calendaristic în curs. Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documentele/ declaratiile/ 

certificatele, etc. însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.  

Nota: 

- În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei 

pentru partea din contract pe care o realizeaza. În cazul depunerii documentelor în copie simpla autoritatea 

contractanta îsi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior 

ofertantului/ofertantilor în cauza.  

- Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate în cadrul acestei sectiuni în oricare din 

formele: original/copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata pe care se va specifica 

"conform cu originalul"). 

 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 

 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 
pentru evaluarea respectarii cerintelor 
mentionate  

  
Modalitatea de indeplinire  

 

Informatii generale si informatii privind media cifrei 

de afaceri globale pentru anii 2013, 2014 si 2015; 

Daca situatiile financiare sunt întocmite în alta 

moneda, pentru conversie, echivalenta leu/alta 

moneda se va efectua pentru valoarea medie 

anuala a cursului valutar de referinta publicat de 

BNR pentru anii 2013,  2014 si 2015. 

Documente de confirmare privind cifra de afaceri 

globală anuala:  

- bilanturi contabile/extrase de bilant, raport de audit 

(dupa caz) sau orice alte documente echivalente 

(declaratie fiscala, balanta de verificare, etc.), relevante 

în sustinerea îndeplinirii cerintei de calificare, 

întocmite în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare depuse si înregistrate la organele competente 

(dupa caz), din ultimii 3 ani. Documentele mentionate 

ce vor fi transmise de persoanele juridice straine in 

limba de origine in copie certificata pentru 

conformitate cu originalul, vor fi insotite de o traducere 

autorizata a acestora. 

Pentru a putea fi considerat calificat, media anuala a 

cifrei de afaceri globale, pentru anii 2013,2014,2015, 

trebuie sa fie cel putin egala cu 800.000 lei. 

Nota:. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza 

îndeplinirea cerintei minime privind situatia 

economica si financiara invocând sustinerea acordata 

de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 

34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul 

sustinator demonstreaza îndeplinirea în integralitate a 

cerintei minime solicitate prin prezentarea 

documentelor relevante. Persoana/persoanele care 

asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu 

trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea 

din procedura de atribuire, conform prevederilor 

articolului 180 si articolului 181, literele a), c^1) si d)” 

si nu trebuie sa se încadreze în situatia prevazuta la 

articolul 69^(1) din Ordonanta de urgenta a guvernului 

numarul 34/2006 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

 

-  Prezentare Formular B2 – Informatii generale, de la 

cap. Formulare, cuprinzând informatii privind operatorul 

economic si cifra medie de afaceri globala anuala pentru 

anii 2013, 2014 si 2015; 

 

- pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri globale 

anuale, exprimata in alta moneda decat lei, se va 

aplica cursul mediu anual leu / alta monedă 

comunicat  BNR aferent anilor 2015, 2014 si 2013.  
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III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 
evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 
Modalitatea de indeplinire 

Cerinta 6 

 

Angajament ferm în situatia în care ofertantul/ofertantii 

beneficiaza de prevederile articolului 190 din Ordonanta de 

urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare (daca este cazul). Persoana/persoanele 

care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa 

fie in situatia care determina excluderea din procedura de 

atribuire, conform prevederilor articolului 180 si articolului 181 

literele a), c^1) si d) si nu trebuie sa se încadreze în situatia 

prevazuta la articolul 69^(1) din Ordonanta de urgenta a 

guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Nota:  

1.  Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului 

economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de 

natura relatiilor juridice existente între ei. Operatorul economic 

care beneficiaza de sustinerea situatiei tehnice si/sau 

profesionale trebuie sa dovedeasca aceasta, de regula, prin 

prezentarea unui angajament ferm, semnat de catre persoana 

care îl sustine, prin care aceasta confirma punerea la dispozitie a 

resursele tehnice invocate.  

 

 

Prezentare Angajamente, Declaratii;  

Cerinta 5 

 

Informatii privind subcontractantii (daca este cazul), însotite de 

acordurile de subcontractare, pentru a avea o imagine generala 

privind intentia operatorului/operatorilor economic/economici 

de a proceda la executarea lucrarilor. Eventualilor 

subcontractanti nu li se impune îndeplinirea cerintelor 

de calificare privind capacitatea tehnica si/sau profesionala. 

 

 

 

 

Prezentare Formular D si anexa la formularul  

D - declaraţie privind partea/părţile din 

contract care sunt îndeplinite de 

subcontractanţi şi specializarea acestora, de 

la cap. Formulare. 

 

Cerinta 4 

 

Informatii privind asocierea (daca este cazul). 

 În cazul în care un grup de operatori economici se asociaza 

pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa 

îndeplineasca individual cerintele privind situatia personala a 

ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

si sa îndeplineasca cumulativ cerintele privind capacitatea 

economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau 

profesionala. 

Nota: Daca un grup de operatori economici se asociaza pentru a 

depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau 

profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a 

resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului. 

 

 

Prezentare Formular G – informatii privind 

asocierea, acord de asociere, de la cap. 

Formulare. 

 

Cerinta  3 

 

O declaratie referitoare la logistica, utilajele, instalatiile, 

echipamentele tehnice, mijloacele de masurare, dotarile 

aferente, etc., de care poate dispune operatorul/operatorii 

economic/economici pentru îndeplinirea corespunzatoare a 

contractului de lucrari, conform propriei tehnologii de executie, 

cu respectarea caietul de sarcini, relevante pentru proiect, in 

oricare din formele: proprietate/ chirie/ leasing, altele. 

Nota:  

 
 

Prezentare Formular E - declaraţie privind 

utilajele, mijloace de transport, 

echipamentele tehnice de care dispune 

operatorul economic pentru îndeplinirea 

 corespunzătoare a contractului de executie, 

de la cap. Formulare. 

Completarea si prezentarea LISTA cuprinzând 

cantitătile de utilaje, instalaţii şi 
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1.  Operatorul/operatorii economic/economici trebuie sa faca 

dovada ca are/au în dotarea sa/lor sau ca dispune/dispun 

(proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de închiriere, 

alte forme de punere la dispozitie) de o serie de utilaje/ 

instalatii/echipamente tehnice si mijloace de masurare 

specifice pentru îndeplinirea contractului/contractelor. Se vor 

prezenta copii dupa documente de detinere ( ex. lista obiectelor 

de inventar si mijloace fixe din contabilitate sau contracte 

/conventii de închiriere, contracte de leasing, sau documente 

echivalente). Astfel, autoritatea contractanta considera ca 

încheierea unui contract de lucrari poate fi realizata numai cu 

dovedirea unei capacitati tehnice corespunzatoare, ceea ce 

presupune implicit detinerea numarului minim de utilaje, 

instalatii, echipamente tehnice si mijloace de masurare specifice 

care au un impact direct în îndeplinirea contractului la nivelul 

calitativ al cerintelor specificate în Caietul de sarcini. 

2.  Declaratiile, formularele intocmite de ofertanti/ofertanti 

asociati se vor prezenta in original. Documentele suport vor fi 

prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” 

de ofertanti/ofertant asociat, in masura in care dotarile sale sunt 

relevante pentru proiect. 

echipamente tehnice, anexa la Formular E  de 

la cap. Formulare, 

Cerinta 2 

 

O declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale 

personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; 

O declaratie privind personalul responsabil pentru indeplinirea 

contractului; 

Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si 

calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor 

responsabile pentru executia lucrarilor; Ofertantul/ofertantii 

va/vor prezenta informatii referitoare la studiile de specialitate, 

pregatirea profesionala si calificarea personalului.  

 Pentru a fi considerat calificat, ofertantul/membrii asocierii 

impreuna trebuie sa faca dovada ca dispune/dispun de o echipa 

tehnica ai carei membrii sa aiba capacitatea tehnica si/sau 

profesionala sau experienta dovedita in domeniului pentru care 

ocupa pozitia in echipa:  

   • Sef de santier,  

   • Responsabil cu controlul calitatii, 

   • Responsabil tehnic cu executia, in domeniul lucrarilor de 

drumuri, 

   • Responsabil S.S.M . 

 Se vor prezenta:  

- CV-ul persoanelor din echipa tehnica (cu exceptia 

responsabilului tehnic cu executia);  

- Copie dupa diplome/certificate de atestare/alte 

documente care sa certifice specializarile si/sau experienta in 

domeniul solicitat (cu exceptia responsabilului tehnic cu 

executia);  

  -      Pentru responsabilul tehnic cu executia se va prezenta 

copia atestatului eliberat de MDRT, in conformitate cu legea 10 / 

1995, HG 925 / 95 si ordinele MLPTL 777/2003 si 651/2007, 

precum si copia legitimatiei atestatului,  in termen de 

valabilitate la data limita pentru depunerea ofertelor. 

-       Pentru responsabilul cu calitatea este suficient 

dispozitia conducatorului / administratorului de numire in 

aceasta functie. 

Notă:  Pentru operatorii economici care prezinta experti straini 

ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de 

certificare abilitate din alt stat nu se impune obtinerea 

 

 

Prezentare Formular F - declaraţie privind 

efectivele medii anuale ale personalului 

angajat şi al cadrelor de conducere in ultimii 

3 ani, de la cap. Formulare. 

Prezentare anexa la Formular F, de la cap. 

Formulare – lista cuprinzand persoanele de 

conducere si a celor responsabile ce se vor 

ocupa direct de indeplinirea contractului. 
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atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile romane la 

momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. Autoritatea 

contractanta  accepta certificate/atestate echivalente. 

 

Cerinta 1 

Prezentarea listei lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa 

rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale 

in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, insotita de certificari de 

buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul 

executiei lucrarilor. Daca documentele sunt întocmite în alta 

moneda, echivalenta leu/valuta se va efectua pentru valoarea 

medie anuala a cursului valutar de referinta publicat de BNR 

pentru anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 si 2016 

Ofertantul/ofertantii va/vor trebui sa sustina experienta 

similara prin prezentarea principalelor lucrari similare 

obiectului contractului în ultimii 5 ani, luând în calcul data limita 

stabilita pentru depunerea ofertei/ofertelor, însotite de 

certificari de buna executie care vor indica beneficiarul/ 

beneficiarii indiferent daca acesta/acestia sunt autoritati publice 

sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei 

contractelor de lucrari, si precizeaza daca au fost efectuate în 

conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au 

fost executate si duse la bun sfârsit. 

Pentru a fi considerat calificat ofertantul trebuie sa faca 

dovada executarii de lucrari similare contractului ce 

urmeaza a fi atribuit, in valoare cumulata de cel putin 

400.000  lei fara TVA, la nivelul a maxim doua contracte. 

Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, echivalenta 

leu/alta valuta se va efectua pentru valoarea medie anuala a 

cursului valutar de referinta publicat de BNR pentru anii  2011, 

2012, 2013, 2014 , 2015 si 2016. 

Nota:  

Nivelul valoric impus executiei de lucrari similare se confirma 

prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau 

contrasemnate de benefiar (certificari de buna executie). Se vor 

lua în considerare si contractele de lucrari executate în baza 

contractelor care nu au fost finalizate. Certificarile/ documentele 

trebuie sa fie datate, semnate în clar si fara prescurtari si trebuie 

sa contina informatii privind beneficiarii indiferent daca acestia 

sunt autoritati publice sau clienti privati, obiectul contractului/ 

contractelor, perioada si valoarea lucrarilor executate, daca 

acestea au fost duse la bun sfârsit. Prin formula „lucrari 

executate si duse la bun sfârsit” se întelege: - lucrari 

receptionate partial care sunt insotite de procesul-verbal de 

receptie partiala; - lucrari receptionate la sfârsitul executiei 

(sfârsitul executiei nu presupune expirarea perioadei de 

garantie) insotite de procesul-verbal la terminarea lucrarilor sau 

lucrari receptionate insotite de procesul-verbal de receptie 

finala.  

Nota: Modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale se poate 

demonstra si pe baza informatiilor cuprinse în alte documente 

edificatoare cum ar fi: copii dupa:  

a) procese-verbale de receptie partiala/finala de la beneficiar,  

b) partile relevante ale contractului/contractelor respectiv: 

partile, obiectul contractului/contractelor, durata, valoare, 

semnaturi si recomandari din partea beneficiarului/clientului 

din care sa reiasa ca au fost executate pâna la data limita 

stabilita pentru depunerea ofertei/ofertelor, lucrari similare 

similare. (se permite si precizarea oricaror documente atât timp 

cât acestea cuprind informatiile prevazute la art. 188, alin. 3, lit. 

 

Prezentare formular C si anexa la formularul 

C. 
- daca este cazul, pentru echivalenta lei/euro se 
va lua în considerare cursul mediu anual 
leu/euro comunicat de Banca Nationala a 
României pentru anul respectiv, astfel: 
anul 2011 1euro = 4,2379 lei; 
anul 2012 1euro = 4,4560 lei; 
anul 2013 1euro = 4,4097 lei; 
anul 2014 1euro = 4,4538 lei; 
anul 2015 1euro = 4,4450 lei; 
anul 2016 1euro = 4,5303 lei; 
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a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.)  

c) recomandari ; 

 

Prezentare formular H; 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 
evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 
Modalitatea de indeplinire 

 Cerinta  2 

 

Dovezi prezentate de operatorul/operatorii economic/ 

economici care sa confirme/ateste asigurarea, implementarea si 

mentinerea unui nivel corespunzator al protectiei mediului – 

Documente emise de organisme nationale sau internationale 

independente acreditate, care sa confirme certificarea sistemului 

de management al protectiei mediului la ofertant/ofertanti, 

pentru domeniul de activitate care face obiectul contractului ce 

urmeaza a fi atribuit, în conformitate cu standardul de 

referinta SR EN ISO 14001:2004 sau echivalent, valabile la data 

limita stabilita pentru depunerea ofertei/ofertelor. 

Nota:  

1.  Operatorul/Operatorii economic/economici care nu 

detine/detin un astfel de certificat va/vor furniza dovezi prin 

care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu 

urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca 

îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.  

2.  Documentele privind standardele de al protectie a mediului 

nu pot fi prezentate de tertul/tertii sustinator/sustinatori în 

favoarea ofertantului/ ofertantilor. 

3.  Pentru situatiile în care se depun oferte în asociere cerinta 

privind standardele de protectie a mediului trebuie îndeplinita 

individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din 

contract/contracte pe care o realizeaza. 

 
 

Prezentare dovezi; 

Cerinta 1 

 

Dovezi prezentate de operatorul/operatorii economic/ 

economici care sa confirme/ateste asigurarea, implementarea si 

mentinerea unui nivel corespunzator al calitatii – Documente 

emise de organisme nationale sau internationale independente 

acreditate, care sa confirme certificarea sistemului de 

management al calitatii la ofertant/ofertanti, pentru domeniul 

de activitate care face obiectul contractului ce urmeaza a fi 

atribuit, în conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 

9001:2008 sau echivalent, valabile la data limita stabilita pentru 

depunerea ofertei/ofertelor. 

Nota:  

1.  Operatorul/Operatorii economic/economici care nu 

detine/detin un astfel de certificat va/vor furniza dovezi prin 

care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu 

urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca 

îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.  

2.  Documentele privind standardele de asigurare a calitatii nu 

pot fi prezentate de tertul/tertii sustinator/sustinatori în 

favoarea ofertantului/ ofertantilor. 

3.  Pentru situatiile în care se depun oferte în asociere cerinta 

privind standardele de asigurare a calitatii trebuie îndeplinita 

individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din 

contract/contracte pe care o realizeaza. 

 
Prezentare dovezi; 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da □ nu x 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □ 
Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate                         
□ 
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III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                    da □ nu 
x 
Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 
Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                         da □ nu x 
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 
serviciilor respective 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                         Offline  x     On line  □ 
   

IV.1.1.b) Tipul procedurii 
Licitatie deschisa            □ 

Licitatie restransa          □ 

Licitatie restransa accelerata □ 
Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate: 

cerere de oferte         x 

Negociere □ 
Au fost deja selectati candidati                                                                                                                 da □ nu □ 
Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) Informatii 
suplimentare 

Negociere accelerata □ 
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

Dialog competitiv □ 

Concurs de solutii      □                                                                                                                 Deschis  □   Restrans □ 
Numarul de participanti estimat □□□               sau                            numarul minim □□□ / numarul 
maxim □□□ 
 

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe 
(licitatie restransa si negociere, dialog competitiv) 
Numar de operatori economici preconizat □□□ 
sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□ 
 
Criterii de preselectie 
 

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului 
(negociere, dialog competitiv) 
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a                                                     da □ nu □ 
reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 
care trebuie negociate 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare 
sau enumerati criteriile de atribuire in cazul contractului de concesiune, respectiv 
criteriile de evaluare a proiectelor in cazul concursului de solutii) 

 

Cel mai mic pret                                                                                                                                                      
Va fi declarată câştigătoare oferta admisibilă, care prezintă cel mai mic preţ . 

x 
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sau  

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste                                       
 

□ 

□ criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate 
impreuna cu ponderarea sau in ordine descrescatoare a prioritatii, in cazul 
in care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) 
□ criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta 
sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv 

 

Criterii Pondere Intra in licitatie 
electronica/reofer
tare SEAP  

1.  Nu □ Da  

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

2. Nu □ Da 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

3. Nu □ Da 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

(  ) 
Intra in licitatie electronica / 

reofertare 
(  
) 

Direct 
proportional 

(  
) 

Invers 
proportional 

Punctaj maxim component tehnica □□□  

 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                        
da □ nu x 

 

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz) 
 

 

IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii 
restrans)”  
________________________________________________ 

 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 
x  ....................................... 

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                da □ nu x 
Daca da, 
Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Anunt de intentie  
Numarul si data publicarii in SEAP 

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 
participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 
 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     x      □     □     □     □ 
 
Altele: ____________________________________________________________________________- 
Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de 
L.E.   

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in cazul unei 
licitatii deschise,cerere de oferte) 
durata in luni: □□□ sau in zile: 90 (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
  

IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii) 
IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                                 da □         nu □ 
Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz) _____________________ 

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) 
___________________________________________________________________________________________________ 
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IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma 
concursului vor fi atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului    da □         nu □               

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta           
da □         nu □ 

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

1. Prezentarea declaratiei privind regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii 

conform art 34 din OUG 34/2006. 

Notă:  informaţii detaliate privind respectarea reglementărilor care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la 

condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, informaţii ce se pot obţine de la Inspecţia Muncii 

sau de pe site-ul: http: //www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html 

2. Ofertanţii au obligaţia de a elabora propunerea tehnica cu respectarea stricta a caietelor de sarcini pe specialitati si 

a  proiectului tehnic, prezentandu-se si completandu-se toate cerintele solicitate. 

3. Se vor prezenta si alte informatii, detaliate, cu privire la: 

-  Modul de executie a lucrarilor (organizare de santier, daca este cazul). 

-  Programul calităţii, propus pentru execuţia acestei lucrări, ce va cuprinde: descrierea sistemului calităţii aplicat la 

lucrare; descrierea procedurile tehnice de executie pentru categoriile de lucrări prevăzute în documentatia tehnica; 

planul de control al calitatii, verificari si incercari ale materialelor ce vor fi puse în operă; 

-  Tehnologia de Execuţie a lucrărilor ce fac obiectul ofertei, a modului de remediere a viciilor ascunse şi a defectelor 

constatate; 

-  Graficul valoric de execuţie al lucrărilor; 

-  Planul de Management de Mediu 

4. Pe baza listelor de cantitati pe categorii de lucrari si pe obiecte, din Proiectul Tehnic, ofertantii vor prezenta 

devizele oferta respective, insotite de extrasele privind:  consumurile de resurse materiale, consumurile cu mâna de 

lucru, consumurile de ore functionare a utilajelor si consumurile cu transporturile. 

 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

 Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele: 

- Actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia 

contractuala cu autoritatea contractanta, îl reprezinta formularul de oferta. 

- Se va completa formularul de oferta si anexa la formularul de oferta (cap formulare). Oferta este ferma în lei. Pretul 

total ofertat va fi exprimat în lei si euro. Rata de schimb folosita pentru calcularea echivalentului în euro va fi cursul BNR 

din data 06.04.2015 – 1 euro=4,4192 lei. Toate lucrarile se achizitioneaza cu plata în lei. Propunerea financiara va fi 

exprimata în lei, conform Formularului Capitolul Formulare, care reprezinta elementul principal al propunerii 

financiare.  

- Ofertantul va evidentia, prin completarea formularelor corespunzatoare, urmatoarele:  

a). Pretul total al lucrarilor, exprimat in lei si euro, care va include toate cheltuielile necesare pentru ca lucrarile 

realizate sa corespunda cerintelor Caietului de sarcini, precum si toate taxele legale si alte cheltuieli care vor fi 

angajate de constructor. 

 b).Ofertantul va prezenta obligatoriu Devizele oferta in conformitate cu Listele cu cantitati de lucrari prezentata in 

Caietul de sarcini, care vor respecta normele de intocmire a devizului in vigoare la data realizarii lui si care va fi 

insotit de: 

  - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, unde se va mentiona: 

 1.  cheltuielile aferente investitiei de baza; 

 2. cheltuielile ,,diverse si neprevazute″  in procent  de 5,0 % din valoarea cheltuielilor aferente investitiei de baza;  

Atentie !    Ofertantul va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al propunerii financiare, valoarea rezultata in 

urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute, de 5,0% la valoarea cheltuielilor aferente investitiei de baza. 

  - Centralizator cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte ;  

  - Devizele oferta, pe fiecare obiect și pe categorii de lucrari ;  

  c) Taxa pe valoarea adaugată va fi evidențiată separat.  

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Oferta se va prezenta la sediul Autoritatii Contractante mentionat in cadrul sectiunii I . 

Oferta va fi depusa in 3exemplare: 1 (un) exemplar original si 2 copie. În eventualitatea unei discrepante între original 

si copie, va prevala originalul.  

- Copiile documentelor vor fi clare, vizibile si vor avea mentiunea „Conform cu originalul”. In cazul in care pe un 

document, in/sau alaturat continutului se opereaza modificari ale continutului initial, in dreptul fiecarei modificari se 

http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html
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va mentiona: "modificat de (numele si prenumele, in clar), la data de (zi, luna, anul)", dupa care cel care a operat 

modificarea va semna. 

- Este permisa depunerea documentelor în oricare dintre formele: - original; - copie legalizata; - copie lizibila cu 

mentiunea "conform cu originalul". Sunt solicitate în forma originala formularele emise pentru prezenta licitatie, acele 

acte emise de societati de asigurari, societati bancare sau alte institutii financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise, si, 

implicit, folosite decât în scopul demonstrarii anumitor cerinte legate de prezenta procedura de atribuire. Toate 

documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate în vederea atribuirii 

contractelor de achizitie publica se vor prezenta în original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor 

sustinator(i).  

- Vor fi prezentate in original toate formularele solicitate la capitolul formulare. Cele necompletate, se considera ca nu 

este cazul sa fie prezentate.  

- Oferta trebuie sa contina: - documente de calificare; - propunerea tehnica; - propunerea financiara.  

- Oferta va contine în mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun cu numar de pagini.  

- Oferta se va prezenta ambalata intr-un plic exterior marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia,, A NU 

SE DESCHIDE INAINTE DE DATA _________, Ora ________ - Data si ora limita de depunere a ofertelor: __________, Ora 

__________.  scrisoare de inaintare, garantie de participare impreuna cu declaratia privind incadrarea in categoria 

Intreprinderilor Mici si Mijlocii – Formular IMM (daca este cazul), imputernicire si copie carte de identitate.  

- Imputernicirea si copia de pe B.I./C.I. sunt necesare in cazul participarii unor reprezentanti din partea ofertantilor. 

- In plicul exterior marcat cu denumirea si adresa ofertantului se vor introduce in plicuri separate celelalte plicuri 

(exemplarul originial si o copie). Fiecare din plicuriile interioare (exemplarul original si copia) vor contine la rândul 

lor câte un plic interior marcat ,,Documente de calificare” original/copie (dupa caz); „Propunere tehnica” 

original/copie(dupa caz) - „ Propunere Financiara” original / copie(dupa caz); 

- Documentele de calificare originalul si copia vor fi numerotate si semnate pe fiecare pagina de reprezentantul 

/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze candidatul în procedura pentru atribuirea 

contractului de achizitie publica.  

- Ofertantul are obligativitatea de a anexa un opis al documentelor prezentate pentru fiecare plic în parte care va 

contine si numarul de pagini.  

- In cazul prezentarii ofertelor in alt mod decat cel solicitat, autoritatea contractanta nu-si asuma raspunderea 

ratacirii, deteriorarii, pierderii acestora. 

- Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele mentionate anterior sau la o alta adresa nu vor fi luate în considerare. 

- Oferta va fi insotita de urmatoarele documente :  

1) Scrisoarea de inaintare – model formular 1, din sectiunea formulare 

La prezentarea ofertei, scrisoarea de inaintare se inregistreaza la Autoritatea contractanta, inscriindu-se data si ora 

depunerii ofertei.  

2) Dovada constituirii garantiei de participare, prin oricare dintre mijloacele prevazute in sectiunea III.1.1. a) din 

prezenta fisa de date, in original, impreuna cu Declaratia privind incadrarea in categoria Intreprinderilor Mici si 

Mijlocii – Formular IMM (daca este cazul), poate fi inclusa în oferta (in plic separat, în exteriorul ofertei) sau 

prezentata cel mai târziu la deschiderea ofertelor. 

3) Împuternicire de participare la sedinta de deschidere ( in original) conform model formular 3, din sectiunea 

formulare, impreuna cu o copie dupa Cartea de Identitate a persoanei care reprezinta ofertantul. 

- Autoritatea Contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care documentele de participare la licitatie 

nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          da □ nu x 
Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 
da  □           nu  x 
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________ 

Tipul de finantare:  
Cofinantare                                      □ 
Credite externe cu garantia statului □ 
Fonduri europene                            □    Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista 
disponibila) 
Alte fonduri.                                    □ 

Fonduri bugetare 

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 
-       In cazul in care doua sau mai multe oferte declarate admisibile si situate pe primul loc (prezinta acelasi pret), 
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se va solicita de catre autoritatea contractanta alte oferte financiare, in plic inchis, pana cand se realizeaza 

departajarea. 

- Ofertantul va completa Formularul - calitatea de participant la procedura de achizitie publica. 

- Dacă este cazul, ofertantul va prezenta datele de identificare ale subcontratanț ilor, terț ilor susț inători în 

vederea transmiterii acestora de catre reprezentantul legal al autoritaț ii contractante, așa cum se 

menț ionează in art 69^2 din OUG 34 / 2006 cu toate modificările și completările ulterioare. 

- In baza art. 60 alin. 2/OUG 34/2006, Autoritatea contractanta solicita: Corespondenta dintre autoritatea 

contractanta si operatorii economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului se va face in 

scris, obligatoriu prin fax sau optional prin Posta Romana sau curierat. 

- In baza art. 62 alin.2/OUG 34/2006 : Confirmarea de primire din partea operatorilor economici este 

obligatorie si se va face, fara a mai fi necesara precizarea expresa a autoritatii contractante, prin 

retransmiterea in maximum 24 ore a paginii nr.1 primite, cu numarul de inregistare de intrare de la 

operatorul economic. 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  
 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 
(URL)  

Fax:  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 
(URL)  

Fax:  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:  termenele de exercitare a caii de 

atac sunt cele prevăzute la art. 2562 din OUG nr. 34 / 2006 
 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
 

Denumire oficială:  Secretariatul Comunei Cosîmbești    

Adresă: Șoseaua Slobozia Țăndărei  nr. 164 

Localitate: 

Cosimbesti;  judetul Ialomita 

Cod poştal: 

927090 

Ţara: România 

Fax: +40 243218507 Telefon: +40 243218507 

E-mail: primaria.cosimbesti@yahoo.com  

 

                 Intocmit, 

      CLINCIU NINA
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ANEXA A 

ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT 

I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

Punct(e) de contact: 
In atentia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa Internet (URL): 

 

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI 
DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU 
UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

Punct(e) de contact: 
In atentia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa Internet (URL): 

 

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE 
PARTICIPARE 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

Punct(e) de contact: 
In atentia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa Internet (URL): 

 

Intocmit,



18 

 

 

ANEXA B 

INFORMATII PRIVIND LOTURILE 

 

LOT NR.  □□□  DENUMIRE _____________________________________________ 

1) DESCRIERE SUCCINTA 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar 
(dupa caz) 

Obiect principal □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

Obiect(e) 
suplimentar(e) 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 

3) CANTITATE SAU DOMENIU 
_________________________________________________________________________________________ 
Daca se cunoaste, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): __________ Moneda: ___________ 
sau intervalul: intre _____________________ si _______________________ Moneda: ___________ 
(Valoarea se va exprima obligatoriu in moneda in care va fi  exprimata valoarea estimata totala) 

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE 
FINALIZARE (dupa caz) 
Durata in luni: □□ sau in zile: □□□□  

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de 
participare) 
_Valoarea garantiei de participare (numai in cifre)_____________ Moneda:  (Valoarea se va exprima 
obligatoriu in moneda in care a fost exprimata valoarea estimata)    
 

 

 

Intocmit, 

 


