


FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

Denumire: Consiliul Judeţean Mureş
Adresă: str. Primăriei nr.2
Localitate: Târgu Mureş Cod poştal:

540026
Ţara: România

Persoane de contact:
Morariu Horia Silviu – pt. dotări
medicale
Moldovan Angela - – pt. dotări
medicale
Pentru procedură: Márton Katalin Telefon: 0265263211 /1254
E-mail: investitii@cjmures.ro Fax:  0265268718
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.cjmures.ro
Adresa autorităţii contractante: Consiliul Judeţean Mureş
Târgu Mureş, str. Primăriei nr. 2, cod poştal 540026, judeţul Mureş

I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice
centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional
sau local
□ agenţii naţionale
x autorităţi locale
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ instituţie europeană/organizaţie
internaţională
□ altele

□ servicii publice centrale
□ apărare
□ ordine publică/siguranţă
naţională
□ mediu
□ economico-financiare
□ sănătate
□ construcţii şi amenajarea
teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv.
recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante

□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport

□ altele
(specificaţi)________________

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante
DA □        NU x

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute:
x la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)



Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
 Data: 14.10.2009   Ora limită :10.00
Adresa : Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2 cod: 540026, tel: 0265263211,
fax:0265268718
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 16.10.2009, ora 16,00

I.c. Căi de atac:
- fie la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor
- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă (Tribunalul

Mureş)
Denumire: Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresă: str: Stravropoleos  nr. 6
Localitate:  Bucureşti Cod poştal: 030084
Ţara: România
E-mail:  office@cnsc.ro                                          Telefon: 0213104641
Adresă internet: www.cnsc.ro                                 Fax: 0213104642

Sau
Denumire: Tribunalul Mureş
Adresă: str: Bolyai Farkas     nr:30
Localitate: Tîrgu Mureş                           Cod poştal: 540067
Ţara: România
E-mail:  secretartrib@just.ro          Telefon: 0265260323    Fax: 0265267856

I.c.Sursa de finanţare :
Se specifică sursele de finanţare ale
contractului ce urmează a fi atribuit:
Buget local

După caz, proiect/program finanţat din
fonduri comunitare  -
   DA    □  NU  x

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: PT+CS+DE pentru lucrarea „Modernizarea şi dotarea
ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia prestării serviciilor: PT+CS+DE pentru
lucrarea „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean
Mureş”, Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26 şi Str. Gheorghe
Marinescu nr.1
(a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii        x
Execuţie □
Proiectare şi execuţie □
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de  autoritate
contractantă □

Cumpărare □
Leasing □
Închiriere                   □
Cumpărare în rate     □

Proiectare      □ x

Principala locaţie a lucrării :

Cod   CPV
□□□□□□□□

Principalul loc de
livrare
__________________
__

Principalul loc de prestare:
Municipiul Târgu Mureş
Cod CPV:
71221000-3 Servicii de
proiectare arhitecturală
71242000-6 Pregătire de



Cod  CPV
□□□□□□□□

proiecte, estimare a
costurilor
71321000-4 Servicii de
proiectare tehnică a
instalaţiilor electrice pentru
construcţii

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: x
Încheierea unui acord cadru:   □
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică
ani □□                  luni  maxim 2 luni             zile □□ (de la atribuirea contractului)
Documentaţiile se vor depune conform celor precizate în proiectul de contract.
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru: nu este cazul
Acordul cadru cu mai mulţi operatori □
Nr. □□□  sau, dacă este cazul nr. □□□
maxim al participanţilor al acordului
cadru vizat

Acordul cadru cu un singur operator
□

Durata acordului cadru:
 Durata în ani □□    sau luni          □□□
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru
   DA  □ NU x
II.1.7) Divizare pe loturi
  da □ NU x
Ofertele se depun pe:
Un singur lot  □                      Unul sau mai multe  □               Toate loturile  □
Alte informaţii referitoare la loturi:

   II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □ NU x

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantităţi  servicii : se va întocmi Proiectul tehnic, caiete de sarcini şi
detalii de execuţie conform Temei de proiectare şi a Documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţie.
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                          DA □ NU x

III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare
la contract (după caz)
III.1.1. Contract rezervat
(dacă DA scurtă descriere )
III.1.2. Altele

       DA   □ NU x

        DA  □ NU x

IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă                        □
Licitaţie restrânsă                       □
Licitaţie restrânsă   accelerată    □

Negociere cu anunţ de participare    □
Negociere fără anunţ de participare □
Cerere de oferte                                x



Dialog competitiv                        □ Concurs de soluţii                              □

 IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică DA  □        NU  x

IV.3.) Legislaţia aplicată
– OUG 34/2006; HG 925 /2006, cu modificările ulterioare, OUG nr.94/2007
- OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica; OUG nr.94/2007;
-HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006;
- HG nr.782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare
al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea
  Solicitat   x          Nesolicitat  □

De completat ANEXA  1

Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181
Solicitat   x          Nesolicitat  □

Completare ANEXA  2
Cerinţa obligatorie: certificate
constatatoare privind îndeplinirea
obligaţiilor exigibile de plată a
impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv
cele locale, precum şi a contribuţiei
pentru asigurările sociale de stat
(formulare tip eliberate de autorităţile
competente din ţară valabile la data
deschiderii.
Impozitele şi taxele pentru care s-au
acordat înlesniri la plată (amânări,
eşalonări etc.) de către organele
competente nu se consideră obligaţii
exigibile de plată; ofertantul va anexa
certificatele, actele doveditoare prin
care se demonstrează acordarea
înlesnirilor şi cele doveditoare ale
plăţilor scadente în termenele stabilite,
în copii legalizate, valabile la data
deschiderii ofertelor.
Certificatele se vor prezenta în
original sau în copii legalizate.

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române Cerinţă obligatorie pentru persoane

juridice/ fizice: Certificat Constatator
emis de oficiul registrului comerţului
(copie legalizată) sau
Autorizaţie de funcţionare

Persoane juridice /fizice străine Cerinţă obligatorie: Documente care
dovedesc o formă de înregistrare /
atestare ori apartenenţa din punct de



vedere profesional, autorizaţie de
exercitare a meseriei sau alte
echivalente

V. 3.) Situaţia  economico-financiară
Informaţii privind  situaţia economico-

financiară
 Solicitat    □                 Nesolicitat x

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Informaţii privind  capacitatea tehnică
 Solicitat   x Nesolicitat □

Lista principalelor prestări de servicii în
ultimii 3 ani, care va cuprinde şi
experienţa similară - ANEXA 3
Pentru experienţă similară ofertantul va
avea un contract de proiectare (faza
PT+DE+CS) finalizată în domeniul
construcţiilor civile cu instalaţiile
aferente (proiectare construcţie nouă
sau intervenţii la construcţii existente),
precum şi întocmire caiete de sarcini
pentru dotările medicale similare din
lista de dotări din prezenta
documentaţie de atribuire.
Valoarea contractului prezentat pentru
experienţă similară trebuie să fie de
minim 100.000 lei. Pentru experienţă
similară se vor prezenta copie după
contractul încheiat şi finalizat  şi
recomandări de la beneficiar (în
original), în care să se facă referire la
calitatea proiectelor, documentaţiilor,
caietelor de sarcini şi la respectarea
termenelor de realizare din contracte.

Informaţii privind efectivele medii anuale
ale personalului cu care se va realiza
proiectul

Solicitat   x Nesolicitat □

Se va prezenta lista personalului cu
care se va realiza proiectul.
Colectivul cu care se va realiza
contractul, trebuie să fie compus din
specialişti în domeniul proiectării,
construcţiilor civile şi instalaţiilor
aferente. Se vor ataşa CV pentru
fiecare specialist în parte şi diplomele
de absolvire. Experienţă în domeniul
construcţiilor civile şi instalaţii: din
fiecare domeniu în parte (arhitectură,
rezistenţă, instalaţii electrice, instalaţii
apă-canal, etc.) fiecare specialist din
echipa de proiectare trebuie să aibă cel
puţin 4 ani experienţă în proiectare. Se
vor depune documente edificatoate în
acest sens: copii după contracte de
muncă, autorizaţii pentru persoană



fizică etc.
Pentru membrii colectivului care nu
sunt angajaţii ofertantului se vor
prezenta, în original sau copie
legalizată, un act de colaborare cu
aceştia, menţionând expres denumirea
contractului şi perioada de colaborare.
Se va completa ANEXA 4.

Informaţii privind subcontractanţii respectiv
asociaţii

Solicitat   x Nesolicitat □

Se va completa, după caz, ANEXA 5
respectiv ANEXA 6 cu subcontractanţii
respectiv asociaţii în vederea
participării la procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publică.
Se vor explicita fizic şi valoric părţile
care vor fi executate de asociaţi
respectiv subcontractanţi.

V.5. Standarde de asigurare a calităţii
Solicitat  x □                       Nesolicitat □

Ofertantul va prezenta Certificat ISO
9000/2001 pentru proiectare

V.6. Dacă este aplicabil, modul de
selectare/preselectare

Nu este cazul

NOTĂ: Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176
din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ofertantul are dreptul de a
prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul
său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost
solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care
ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a
respectivelor cerinţe.

  În cazul în care autoritatea contractantă consideră că ofertantul uzează de
acest drept, acesta are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele
edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când
primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul
prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile
lucrătoare.
           Documentele trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei.

Lipsa la deschiderea ofertelor a oricărui document specificat  în documentaţia
de atribuire sau a declaraţiei pe proprie răspundere, precum şi neprezentarea
documentelor solicitate până la o anumită dată specificată de comisia de evaluare a
ofertelor duce la descalificarea ofertantului.

Documentele solicitate în original (sau copie legalizată) dar prezentată de
ofertant în copie fără legalizare în original se vor considera lipsă. Documentele
prezentate în copie legalizată se vor considera echivalente cu originalul.

VI. PREZENTAREA OFERTEI



VI.1)  Limba de redactare a ofertei Limba română.
Documentele şi actele redactate în altă limbă,
acestea vor fi traduse în limba română şi
legalizate, în original.

VI.2)  Perioada de valabilitate a
ofertei

90 zile

VI.3) Garanţie de participare
Solicitat x                         Nesolicitat □

- Cuantumul  garanţiei  de participare: 1000
lei
- Perioada de valabilitate a garanţiei pentru
participare: 90 zile
-  Garanţia  de  participare  se  va  constitui  sub
una din formele:

· scrisoare de garanţie bancară de
participare ANEXA 7

· ordin de plată în contul autorităţii
contractante având numărul de cont nr.

RO11TREZ4765006XXX000224, deschis la
Trezoreria Târgu Mureş; cod fiscal 4322890

· numerar la casieria autorităţii
contractante

VI.4) Modul de prezentare a
propunerii tehnice

1. Oferta tehnică se va întocmi conform DALI
şi a temei de proiectare. Se vor respecta
condiţiile stipulate în avizele solicitate în
certificatul de urbanism.
2. Se va prezenta graficul de prestare a
serviciilor.
3. Proiectul de contract se va completa, semna
şi ştampila. În cazul în care se doreşte
modificarea unor prevederi ale contractului,
modificările se vor anexa de proiectul de
contract, menţionând şi articolele a căror
modificare se propune. Autoritatea
contractantă poate respinge oferta dacă
condiţiile contractuale propuse sunt
dezavantajoase pentru ea.

VI.5) Modul de prezentare a
propunerii financiare

Preţurile se vor exprima  în lei şi în euro. În
oferta financiară se va explicita tariful orar
pentru întocmirea proiectului şi a
documentaţiilor. În tariful ofertat pentru
întocmirea documentaţiei se va cuprinde şi
cheltuielile privind asistenţa tehnică din partea
proiectantului pe parcursul execuţiei.
Cheltuielile necuprinse în ofertă din vina
ofertantului nu se vor achita.
Se va completa Formularul de ofertă:
ANEXA 8
Se va completa Tabelul centralizator:
ANEXA 9

VI.6) Modul de prezentare a ofertei Ofertele se depun la sediul Consiliului



Judeţean Mureş,  din Târgu Mureş,  str:
Primăriei nr.2, cod: 540026, judeţul Mureş, la
Registratură.
Ofertele se depun până în data de
23.10.2009, ora 1000.
Modul de prezentare a ofertelor:
a. documentele de calificare se pun într-un

plic sigilat pe care se specifică:
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
PT+CS+DE pentru lucrarea „Modernizarea
şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic
Judeţean Mureş”, Târgu Mureş, B-dul 1

Decembrie 1918 nr.24-26 şi Str. Gheorghe
Marinescu nr.1

DOCUMENTE DE CALIFICARE
Acest plic va conţine documentele menţionate
în cap.V.
b. oferta tehnică: se pune într-un plic sigilat
pe care se specifică:
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
PT+CS+DE pentru lucrarea „Modernizarea
şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic
Judeţean Mureş”, Târgu Mureş, B-dul 1

Decembrie 1918 nr.24-26 şi Str. Gheorghe
Marinescu nr.1

OFERTA TEHNICĂ
Acest plic va conţine:
b.1. Oferta tehnică întocmită conform cap.VI.4
şi  celor cuprinse în Tema de proiectare.
b.2. Lista cu subcontractanţii sau asociaţii
(dacă este cazul)
b.3. Acordurile de subcontractare  sau
contracte de asociere (dacă este cazul)
(ANEXA 5 sau ANEXA 6)
b.4. Graficul de execuţie
b.5. Proiectul de contract din documentaţia de
atribuire semnat şi ştampilat

c. oferta financiară: se pune într-un plic sigilat
pe care se specifică:

- Original şi Copie –
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
PT+CS+DE pentru lucrarea „Modernizarea
şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic
Judeţean Mureş”, Târgu Mureş, B-dul 1

Decembrie 1918 nr.24-26 şi Str. Gheorghe
Marinescu nr.1

OFERTA FINANCIARĂ
Acest plic va conţine:
- Documentele descrise în cap. VI.5.



Se solicită un exemplar în copie din oferta
financiară.
Ofertantul va sigila originalul şi  copia în plicuri
separate, marcând corespunzător plicurile cu
„ORIGINAL” şi respectiv „COPIE”.
Se solicită copie numai din oferta
financiară.
Oferta va fi numerotată, ştampilată şi
semnată de către ofertant şi va avea opis
cu conţinutul documentelor.
Oferta care nu va respecta aceste prevederi
poate fi considerată de comisia de evaluare
a ofertelor inacceptabilă şi poate fi
respinsă.
Toate plicurile cu documentele de calificare,
oferta financiară şi tehnică se vor introduce
într-un plic exterior, închis corespunzător şi
netransparent, marcat cu inscripţia:
Către
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
PT+CS+DE pentru lucrarea „Modernizarea
şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic
Judeţean Mureş”, Târgu Mureş, B-dul 1
Decembrie 1918 nr.24-26 şi Str. Gheorghe
Marinescu nr.1
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
23.10.2009.   ora  1200

Plicurile interioare trebuie marcate cu
denumirea şi adresa ofertantului, pentru a
permite returnarea ofertei fără a fi deschise în
cazul în care oferta este declarată întârziată.

VI.7) Data limită de depunere a
ofertelor

Ofertele se depun la sediul Consiliului
Judeţean Mureş din Târgu Mureş, str:
Primăriei nr.2, cod: 540026, tel: 0265263211,
fax: 0265268718, judeţul Mureş, la
Registratură.
Ofertele se depun până în data de
23.10.2009.  ora 1000

VI.8) Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

Ofertele se pot retrage până la data şi ora de
deschidere a ofertelor. Retragerea ofertei în
perioada de valabilitate a acesteia atrage după
sine pierderea garanţiei de participare.
Ofertele depuse la altă adresă decât cea
precizată în fişa de date a achiziţiei sau cele
depuse după data şi ora de depunere a ofertei
specificat mai sus se consideră oferte
întârziate şi se returnează ofertantului fără să
fie deschise.

VI.9) Deschiderea ofertelor Ofertele se deschid în data de
23.10.2009.  ora 12 00 la sediul Consiliului



Judeţean Mureş, din Târgu Mureş, str:
Primăriei nr.2, cod: 540026, judeţul Mureş, tel:
0265263211, fax: 0265268718.
La deschidere ofertanţii vor prezenta garanţia
de participare, în original,  constituită conform
specificaţiilor din fişa de date a achiziţiei
precum şi o împuternicire (însoţită de o copie
după buletinul reprezentantului) din partea
antreprenorului pentru reprezentarea acestuia
la deschiderea ofertelor.

VI.10) Data pentru care se determină
echivalenţa leu/EURO:

Curs de referinţă comunicat de BNR în ziua de
15.10.2009.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1. Preţul cel mai scăzut                                                                          x
VII.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică  □
Preţul se va exprima în lei şi euro iar termenul de execuţie în luni calendaristice.
Preţurile care se vor compara sunt cele declarate în oferta financiară (formularul de
ofertă), fără TVA.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1 Ajustarea  preţului contractului
          DA    □ NU      x

Preţul contractului nu se ajustează.

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a
contractului

DA    x     NU     □

- cuantumul garanţiei de bună execuţie
exprimată procentual : 10 %
- modul de constituire a garanţiei de
bună execuţie:  Scrisoare de garanţie
bancară de bună execuţie - conform
formularului anexat -ANEXA  10  sau
prin ordin de plată transferând suma
totală în contul autorităţii contractante.
-  eliberarea garanţiei de bună execuţie
se va realiza conform prevederilor art.
92 alin (3) din HGR nr.925/2006


