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Judetul Cluj 
Primaria Ceanu Mare 
Nr.4701 /19.10.2009 

INVITATIE  DE  PARTICIPARE 
 
 Primaria comunei Ceanu Mare,str.Principala,nr.376,jud.Cluj,tel/fax.0264367715 
adresa web:http://www.ceanu-mare.ro,si email:ceanumare_cj@primariaonline.ro,organi- 
zeaza Cererea de oferte,pentru data de 07.07.2009 ora 1000,pentru achizitionarea de: 
Servicii de proiectare, la ,,CONSTRUCTIE LOCAL PRIMARIE”-Ceanu Mare.  
 Procedura de achizitii este prevazuta in art.124-130 din Ord.34/2006® fiind : 
,,Cererea de oferte” 
 Nu intentionam sa incheiem un accord-cadru,si nici nu va urma o licitatie electronica 
suplimentara,sau un sistem dinamic de achzitii.Contractul de prestari servicii cod CPV nr. 
71322000-1, se executa la solicitarea autoritatii contractante ,Consiliul local Ceanu Mare, 
 Valoarea estimata a contractului se ridica la 32.000 RON,potrivit art.25-26 din 
Ord.34/2006®,si nu se vor achizitiona alte servicii noi,similare prezentului contract. 
 Finantarea se va asigura din bugetul local consolidat,pe anul 2009.Plata catre exe- 
cutantul contractului se va face prin virament bancar,in conturile beneficiarului,la trezorerie 
 Participantii la prezenta procedura ,potrivit prevederilor art.176 din Ord.34/2006® 
trebuie sa detina autorizarile necesare ,privind proiectarile de cladiri si constructii. 
 Garantie de participare - 500 RON,constituita fie prin cont bancar,sau direct la casieria 
Primariei Ceanu Mare,pana la data limita a depunerii ofertelor. 
 Durata contractului  este limitata la : - suma alocata acestui contract. 
 Documentatia de atribuire se ridica de pe SEAP,si de la dresa:www.ceanu-mare.ro, 
la meniul: Anunturi/anunturi de achizitii. 
 Nu se admit oferte alternative. 
 Depunerea ofertelor va avea loc pana in data de: 30.10.2009 ora 1500,la sediul Prima- 
riei Ceanu Mare,nr.376. 
 Deschiderea ofertelor va avea loc in data de:02.11.2009 ora 11,00 la Primarie. 
 Ofertele se vor redacta in limba romana.  
 Forma juridica pe care o poate adopta participantul la procedura este:SRL,SC,SA,fiind 
permisa de lege si asocierea, in vederea depunerii de oferta comuna. 
 Criteriile de calificare sunt acelea prevazute de art.176 din Ord.34/2006®, si acelea 
prevazute de Lg.278/2006, a Raspunderii penale, a persoanelor juridice. 
 Prevalandu-se de dreptul conferit de lege,autoritatea contractatnta,precizeaza urmatoa- 
rele cerinte eliminatorii,determinate de atingerea obiectivului propus: 
- prezentarea Certificatului de atestare al firmei, in domeniul proiectarii in constructii; 
-situatia economico-financiara,a participantilor,se va sustine cu prezentarea,,Certificatului de 
inregistrare la ORC”, si a ,,Certificatului de atestare fiscala”. la zi”  
Criteriul de atribuire al contractului de achizitie publica,este acela prevazut in art.198 
alin.(1) lit.a)-,, a)  oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.  
 Oferta se mentine valabila pentru o perioada de 30 de zile,de la data depunerii  sale. 
 

Primar: 
d-l Pacurar Virgil 

 
Intocmit:cs.jr.Pintilie Clement 
Resp.Dep.Achizitii Pb. 
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DESCRIEREA LUCRARILOR 
 
 
 Realitatea economico-sociala,a relevant de mai multa vreme,cerinta existentei 
unui nou centru civic si social,al comunei Ceanu Mare,care sa satisfaca pe deplin,astepta- 
rile cetatenilor din comuna . 
 In urma consultarilor dintre autoritatile locale si cetateni,Consiliul local al comunei 
Ceanu Mare,adopata in anul 2009,o hotarare de investitii,prin care se incuviinteaza,proiecta- 
rea si construirea unui local nou,pentru Primaria Ceanu Mare,situat in zona limitrofa cu fos- 
tul CAP Ceanu Mare,la numarul 101,pe terenul domeniului public,al comunei nastre. 
 Viziunea autoritatilor  locale,s-a concentrat pe existenta unui imobil:-functional,ergo- 
nomic,estetic si bine dimensionat,incepand cu subsolul,parterul,si un etaj la mansarda,care sa 
acopere cerintele derularii unei activitati ad-tive,eficiente si rentabile. 
 Prin urmare,amplasrea localului nou,in urma expertizarii si studiului G & T,la pozitia 
si locatia identificata,ca fiind vecina cu fostul CAP Ceanu Mare,nr.101,corespunde pe deplin 
cu ideea amplasarii unui imobil elegant,in suprafata de  aproximativ 700 mp,situat pe 3(trei) 
nivele:-subsol,parter si etaj la mansarda. 
 In lumina celor de mai sus aratate,proiectantul va tine cont ,si de aspectele urmatoare: 
- proiectul va cuprinde si, obtinerea autorizarilor necesare, acestei investitii; 
- intru-cat este posibila ,proiectarea bransamentelor la utilitati,se vor cuprinde in acest 
 proiect,la serviciile de utilitati publice:-gaz metan,apa-canalizare,si alimentarea cu 
 energie electrica; 
- calculul si dimensionarea de materiale la:- structura de reziestenta,si la elementele 
 componente ale cladirii - subsol,parter,si etajul la mansarda. 
 

FORMULARE SOLICITATE 
Formular A.  

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 
ne aflăm in situaŃia prevazută la art. 18o din OrdonanŃa de urgenŃa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani 
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii 
criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu 
depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                                                               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
    Data completării ...................... 
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Formular nr. B 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA łIE  
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 

 
 

 
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele 

operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent 
la procedura de ......................... [ se menŃionează procedura] pentru achizitia de 
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea 
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează 
data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităŃii 
contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 

administrator judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  
fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie 
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre 
situaŃiile prevăzute la lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care 
este stabilit până la data solicitată................. 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale 
sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 

 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea 
sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
 
           Operator economic, 
                                       
                …………………………. 
                                                                              
                                  (semnatura autorizată ) 
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Formular  C1 

 
 
OPERATOR  ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LIVRĂRI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al 
..........................................................................................,  
                               (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, banca, 
alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
..........................................................................    
                                                                                                 (denumirea si adresa autorităŃii 

contractante)        cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 
 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de 
………………………………………………………... 
                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 

 
 
                  
          Operator economic, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                              
      (semnatura autorizată ) 
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        Formular F 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 

 
 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI  
ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 

  
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar 
pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi 
ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                              
             (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) 
financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de …………………………….. 
                                                                                                                  (se precizează data expirării  
                   perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 

 Anul 1 Anul2 Anul 3 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului 
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. 
 
    Data completării ...................... 
 
 

             Operator economic, 
                ………… ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 
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OPERATORUL ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa livram in 
sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara optiune de cumparare  (se elimina 

optiunile neaplicabile) ________________________________________, 
                                                                                                                                          (denumirea produselor) 

pentru suma de _________________________ (moneda ofertei). 
                                     (suma in litere si in cifre) 

 

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adauga 
taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________. 

                                                            (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in 
graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un 
contract angajant intre noi. 

5. Precizam ca: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat 
in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 
care o puteti primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 
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                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achizitie publica) 
noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________, 
                      (denumirea bancii)                                                                                             (adresa bancii) 
ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de 
                                                           (denumirea autoritatii contractante)  
__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba 
                    (in litere si in cifre) 
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea 
si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 
a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
 
Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizata) 
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Formular nr. 9 
 

FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI  
 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
 
Denumire:CONSILIUL LOCAL CEANU MARE  
Adresă:Str.Principala;nr.376 
Localitate: 
Ceanu Mare 

Cod poştal: 
405101 

łara: 
Romania 

Persoana de contact: 
cs jr.Pintilie Clement 
e-mail:pintilie_clement@yahoo.com 

Telefon: 
0735-853204 

E-mail:primaria@ceanu-mare.ro Fax:0264-367715 
Adresa/ele de internet : www.ceanu-mare.ro 
Adresa autoritătii contractante: Ceanu Mare,str.Principala,nr.376,jud.Cluj 

 
I.b  Principala activitate sau activităŃi ale autorităŃii contractante 
□ ministere ori alte autorităŃi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenŃii naŃionale 
X autorităŃi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituŃie europeană/organizaŃie internaŃională 
□ altele (specificaŃi)   

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranŃă naŃională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcŃii şi amenajarea 
teritoriului 
□ protecŃie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaŃie 
□ activităŃi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

□ altele 
(specificaŃi)________________ 

 
Autoritatea contractantă achiziŃionează  în  numele altei autorităŃi contractante    
       DA □         NU X 
Alte informaŃii  şi/sau clarificări pot fi obŃinute: 
 □ la adresa mai sus menŃionată 
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : 
                                                                        Data:26.10.2009 
                                                                        Ora limită : 15,00 
                                                                        Adresa :Ceanu Mare,Nr.376 
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Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 28.10.2009 

 InstituŃia responsabilă  pentru soluŃionare contestaŃie: 
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, 
Localitate: Bucuresti;Cod poştal:   030084                   łara: Romania 
E-mail:  office@cnsc.ro  Telefon: +4021.310.46.41 
Adresă internet:     www.cnsc.ro             Fax:  4021.310.46.42  
 

 
I.c.Sursa de finanŃare : 
Se specifică sursele de finanŃare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit : 
                 BUGETUL LOCAL  

După caz, proiect/program finanŃat din 
fonduri comunitare  :            
                 NU  x 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI   
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract:  
PROIECTARE LOCAL PRIMARIE CEANU MARE 
II. 1.2) Denumire contract şi locul de livrare :PROIECTARE LOCAL PRIMARIE, 
cu livrare la Primaria Ceanu Mare,nr.376 
(a) Lucrări                              □     (b) Produse               □     (c) Servicii                          □ 

 
ExecuŃie                                 □ 
Proiectare şi execuŃie             □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinŃelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                            □ 

Cumpărare                □             
Leasing                      □        
Închiriere                    □  
Cumpărare în rate      □ 
 

Categoria serviciului     
2A □ 
2B X 

,,Proiecatre c-tii” 

Principala locaŃie a lucrării    
 ________________________                         
 
_________________________ 
 
Cod  CPV                
□□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare 
____________________ 
 
____________________ 
 
Cod  CPV        
□□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare: 
Primaria Ceanu Mare;nr.376 
Cod CPV 71322000-1 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziŃie publică:   X                        
II. 1.4. Durata contractului de achiziŃie publică:maxim 30zile (de la atribuirea contractului)  

   II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate :    NU  X 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului :- ,,Un singur Proiect complect” 
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II.3) Valoarea estimata a contractului este de: 32.000 RON - proiect compect 
III. Condi Ńii specifice contractului  
III.1 Alte condiŃii particulare referitoare la 
contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Altele  

 
          NU X 

       DA   □                                   NU  X 

        DA  □                                   NU X 
 
III: PROCEDURA 
III.1) Procedura selectată 
LicitaŃie deschisă                                      □   
LicitaŃie restrânsă                                       □ 
LicitaŃie restrânsă   accelerată                    □ 
Dialog competitiv                                      □ 

Negociere cu anunŃ de participare            □   
Negociere fără anunŃ de participare          □                                                 
            ,,Cerere de oferte”                                        
Concurs de soluŃii                                     □ 

 
 III.2)  Etapa final ă de licitaŃie electronică       DA  □        NU  X 
 
III.2.) LegislaŃia aplicată (se completează cu legislaŃia în vigoare aferentă achiziŃiilor 
publice – OUG 34/2006; HG 925 /2006, după caz, alte acte normative (– vezi 
www.anrmap.ro) 
 
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 
IV.1) SituaŃia personală a candidatului /ofertantului 
DeclaraŃii privind eligibilitatea - Solicitat X 
 

CerinŃă obligatorie: prezentare formulare  
deja solicitate in Doc.de atribuire 

DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile 
art. 181  -  Solicitat   X           

CerinŃă obligatorie: completare formular B 
-solicitat deja in Doc.de atribuire 

IV.2) Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române CerinŃă obligatorie: Certificat constatator 

emis de oficiul registrului comerŃului ;  
Atestat de funcŃionare in proiectare;  

Persoane juridice /fizice străine CerinŃă obligatorie: Documente care 
dovedesc o formă de înregistrare / atestare 
ori apartenenŃa din punct de vedere 
profesional 

IV. 3.) SituaŃia  economico-financiară                                   
InformaŃii privind situaŃia economico financiar 

Solicitat  X                 
Certificatul de atestare fiscala la zi 

IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
InformaŃii privind  capacitatea tehnică : 
 Solicitat  X                         

Lista principalelor lucrari din ultimii 3  ani 
Solicitat X                          

  Completarea formularului C1  
 
V. PREZENTAREA OFERTEI  
V.1)  Limba de redactare a ofertei  Se precizează: - limba română   
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V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei Se precizează o perioadă de valabilitate 
estimată ca fiind suficientă pentru 
finalizarea într-o perioadă rezonabilă  
necesară evaluării şi semnării contractului: 
- 30 de zile 

V.3) GaranŃie de participare : Solicitat  X      Dacă se solicită se va preciza: 
- Cuantumul garanŃiei de participare 
500RON  Perioada de valabilitate a garanŃiei 
pentru participare care trebuie să fie cel puŃin 
egală cu  perioada de valabilitate a ofertei.  
- Se precizează forma de constituire a 
garanŃiei de participare care va fi acceptată: 
- fie cont bancar,fie la casieria Primariei;  
În cazul scrisorii de garanŃie bancară – 
se precizează completarea acesteia 
conform formularului nr. 11 

V.6) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

- se vor indica formularele ce trebuie 
completate în aşa fel încât, informaŃiile din 
propunerea tehnică să permită identificarea 
cu uşurinŃa a corespondenŃei cu 
specificaŃiile tehnice minime din caietul de 
sarcini:- acelea solicitate deja in Doc.de 
atribuire !!! 
Notă:-În situaŃia în care criteriul de 
atribuire este „oferta cea mai avantajoasă 
d.p.d.v. economic” elementele propunerii 
tehnice se vor prezenta detaliat şi complet 
în corelaŃie cu factorii de evaluare, descrişi 
prin algortimul de calcul. 

V.7) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

- Se vor preciza :- ofertele de cost de pret, 
pe proiecatre si autorizarile cuvenite,cat si  
pe total proiect complect ! 
- Se vor indica formularele ce trebuie 
completate şi/sau alte formulare ce conŃin 
detalierea elementelor de cost ce formează 
propunerea financiara:- acelea din formular 
de oferta,indicat in Doc.de atribuire ! 
Formularele se elaboreaza în aşa fel încât 
să permită calcularea corespunzătoare a 
punctajului aferent propunerii financiare. 

V.9) Modul de prezentare a ofertei 
 

- Se precizeaza adresa autorităŃii contractante, 
denumirea compartimentului/serviciului care 
înregistrează (camera, persoana responsabila) 
Primaria Ceanu Mare;Nr.376;Dep.Achizitii; 
la d-l cs.jr.Pintilie Clement; 
- Se precizează data limită pentru depunerea 
ofertei, respectiv ziua /luna/an – ora limită.  
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fiind : - 30 Oct.2009,ora 15,00 
- Se detaliază modul de prezentare/ ambalare/ 
sigilare/marcare  a plicurilor conŃinând  
documente, precum şi a mostrelor/ schiŃelor,  
după caz:- Plic inchis si sigilat cu mentiunea,,A 
nu se deschide decat in data de 02.Noie.2009” 

V.10) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

- Se precizează condiŃiile de modificare şi 
retragere a ofertei în corelaŃie cu data limită 
de depunere a ofertei : cf.OUG 34/2006(R) 
- Se precizează împrejurările în care 
ofertele sunt declarate întârziate (depunere 
la altă adresă / depunere după data/ora 
limita inscrisă la pct.V.9.):cf.OUG 34/2006 

V.11) Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 
- 02 Noie 2009 ora 10,00 la Primaria din 
Ceanu Mare,nr.376 
CondiŃii pentru participanŃii la sedinŃa de 
deschidere :- sa prezinte o imputernicre a 
ofertantului; 

 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VI.2) ,,Cea mai avantajoasă ofertă economică „      X 
Factor de evaluare 
1. Prezentare Doc. 
    de calificare: 
Certificat ORC; 
Atestare fiscala, 
Atestat in proiecatre 
2. Prezentarea docu- 
mentelor solicitate: 
- Lucrari similare 
- Declaratiile cerute 
3. Oferta tehnica: 
- model imobil; 
- obtinerea autoriza- 
rilor necesare; 
- proiectare complec 
ta,cu sistemul de 
bransare la utilitati 
4.Oferta financiara: 
- pe total si pe com- 
ponente ,proiecatre 
imobil,proiectare la 
sistem de utilitati,si 
autorizarile cuvenite 
5.Durata de executie 
a proiectului 

Pondere: 
 
 
 
10% adica 1 pcte 
 
 
10% adica 1 pcte 
 
 
 
 
30% adica 3 pcte 
 
 
 
 
 
 
40% adica 4 pcte 
 
 
 
 
10% adica 1 pcte 

Factor de evaluare 
6............................ 
7............................ 
8............................ 
9........................... 
10.......................... 

Pondere 
................................ 
............................... 
............................... 
.............................. 
.............................. 
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Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : 
- constituie un avantaj,prezentarea ofertelor in modul cel mai simplu si fluent,unde nu 
s-ar impune prezenta de experti,in Comisia de evaluare,proiectul fiind expus intr-o ma- 
niera tehnica accesibila unui inginer din c-tii,de care ar dispune si Primaria Ceanu Mare 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI- CADRU 
VII.1 Ajustarea  preŃului contractului   
          DA    X     

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a 
preŃului contractului:- la solicitarea autori- 
tatilor locale,priviind extinderea proiectului 
si la alte anexe ale imobilului vizat; 

VII.2. GaranŃia de bună execuŃie a contrac- 
tului:           
 
          DA    X  

Dacă DA, se vor preciza: 
- cuantumul garanŃiei de bună execuŃie 
exprimată procentual şi nu mai mult de 
10%  :- va fi de 9% din 32.000RON; 
- modul de constituire a garanŃie de bună 
execuŃie :- prin deschidere de cont bancar 
 

 

STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE 

 Potrivit cerintelor :Art. 198. - (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor legislative sau 
administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului 
de achizitie publica poate fi numai:  
                                   a) fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic 
                                   b) fie pretul cel mai scazut;                                                                   
Art. 199. - (1) In cazul aplicarii criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de 
vedere economic", oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste 
punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru 
care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. In cazul in care, din 
motive obiective, pe care autoritatea contractanta le poate justifica temeinic, este 
imposibila stabilirea exacta a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, 
autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare sau in 
documentatia de atribuire cel putin ordinea descrescatoare, a importantei factorilor de 
evaluare care urmeaza sa fie utilizati.   (2) Factorii de evaluare a ofertei, prevazuti la alin. (1), 
pot fi, alaturi de pret: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional, caracteristici de 
mediu, costuri de functionare, raportul cost/eficienta, servicii post-vanzare si asistenta tehnica, 
termen de livrare sau de executie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea 
ofertelor. (3) In sensul prevederilor alin. (1) autoritatea contractanta are obligatia de a preciza, in 
mod clar si detaliat, in documentatia de atribuire factorii de evaluare a ofertei cu ponderile 
relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum si metodologia concreta de punctare a 
avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti. Factorii 
de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum si metodologia de 
punctare a avantajelor trebuie sa aiba legatura concreta cu specificul contractului si, dupa ce au 
fost stabiliti, nu se pot schimba pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire.                     
 Atunci,cu siguranta ca autoritatea contracatnta,va fi tinuta sa ia in considerare,si 
prevederile din cuprinsul art.200-201 ale OUG nr.34/2006(R): 
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   Art. 200. - Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza 
criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire, in 
conditiile in care ofertantul respectiv indeplineste criteriile de selectie si calificare impuse.                
Art. 201. - (1) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de 
a solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti/candidati 
pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie sau 
pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate. (2) Autoritatea contractanta nu 
are dreptul ca prin clarificarile/completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident in 
favoarea unui ofertant/candidat.  
            S-a ajuns astfel la un ,,Sistem al factorilor de evaluare”,care satisfac pe deplin, 
interesele urmarite de catre autoritatea contractanta,Consiliul local Ceanu Mare,acesta  
fiind expus in forma urmatorului Algoritm de calcul : 

 
Factor de evaluare 
1. Prezentare Doc. 
    de calificare: 
Certificat ORC; 
Atestare fiscala, 
Atestat in proiecatre 
2. Prezentarea docu- 
mentelor solicitate: 
- Lucrari similare 
- Declaratiile cerute 
3. Oferta tehnica: 
- model imobil; 
- obtinerea autoriza- 
rilor necesare; 
- proiectare complec 
ta,cu sistemul de 
bransare la utilitati 
4.Oferta financiara: 
- pe total si pe com- 
ponente ,proiecatre 
imobil,proiectare la 
sistem de utilitati,si 
autorizarile cuvenite 
5.Durata de executie 
a proiectului 

Pondere: 
 
 
 
10% adica 1 pcte 
 
 
10% adica 1 pcte 
 
 
 
 
30% adica 3 pcte 
 
 
 
 
 
 
40% adica 4 pcte 
 
 
 
 
10% adica 1 pcte 

 
Intocmit: 

Cs.Juridic PINTILIE  CLEMENT 
Resp.Dep.Achizitii Publice 


