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ConŃinutul DocumentaŃiei de Atribuire

SecŃiunea A. InstrucŃiuni pentru OfertanŃi şi formulare de ofertă:
• SecŃiunea A1: Fişa de date a achiziŃiei
• SecŃiunea A2: Formulare

SecŃiunea B. Model de contract de furnizare şi condiŃii
contractuale

SecŃiunea C. Tema de proiectare
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SecŃiunea A. InstrucŃiuni pentru OfertanŃi şi formulare de ofertă:
• SecŃiunea A1: Fişa de date a achiziŃiei
• SecŃiunea A2: Formulare
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SecŃiunea A1: Fişa de date a achiziŃiei
pentru achiziŃia publică având ca obiect: Servicii proiectare (fazele Proiect tehnic + Detalii
execuŃie + Caiet de sarcini+DocumentaŃii tehnice pentru avize, acorduri, autorizaŃii,
Documentatie autorizatie construire) şi AsistenŃă Tehnică pentru proiectul
"HOTEL SPORT COMPLEXUL SPORTIV „FRANCISC VASTAG”
BUL.MUNCII , NR. 5A, MUNICIPIUL RESITA"

I.1) Autoritatea Contractantă
Denumire: Clubul Sportiv Municipal Resita
Adresă: Bul. Muncii nr. 5A
Localitate: Resita
Cod poştal: 3200136
łara: România
Persoana de contact: Nagy Gabriela
Telefon: 0255-215349
E-mail:csmresita@gmail.com
Fax:
0255-215349
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):

I.2) Principala activitate sau activităŃi ale autorităŃii contractante
□ ministere ori alte autorităŃi publice centrale inclusiv
cele subordonate la nivel regional sau local
□ agenŃii naŃionale
□ autorităŃi locale
X alte instituŃii 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 activitaŃi recreative
□ educaŃie
X administraŃie publică cu atributii in sport

Autoritatea contractantă achiziŃionează în numele altei autorităŃi contractante DA □

NU ■

Alte informaŃii şi/sau clarificări pot fi obŃinute:
■ la adresa mai sus menŃionată
Tel./Fax: 0255-215349, persoana de contact: Nagy Gabriela
InstituŃia responsabilă pentru soluŃionarea contestaŃiei:
Denumire: Consiliul NaŃional pentru SoluŃionarea ContestaŃiilor
Adresă:
str. Dinicu Golescu, nr. 38, poarta A, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 010873
łara: România
E-mail:
--Telefon: 021/310 46 41
Adresă internet: --Fax: 021/310 46 42
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări
Data: până la data de 30.10.2009

I.3) Sursa de finanŃare:
Se specifică sursele de finanŃare ale contractului ce
urmează a fi atribuit:
- Alocatie de la bugetul de stat acordata de
Ministerul Tineretului si Sportului

După caz, proiect/program finanŃat din fonduri comunitare
DA □
NU ■
Dacă DA, faceŃi referire la proiect/program:
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II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II. 1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: pentru achiziŃia publică având ca obiect: Servicii proiectare (fazele
Proiect tehnic + Detalii execuŃie + Caiet de sarcini+DocumentaŃii tehnice pentru avize, acorduri,
autorizaŃii, Documentatie autorizatie construire) şi AsistenŃă Tehnică pentru proiectul
"HOTEL SPORT COMPLEXUL SPORTIV „FRANCISC VASTAG”»
BUL.MUNCII , NR. 5A, MUNICIPIUL RESITA"
II.1.2) Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare:
(a) Lucrări
□
(b) Produse
□ (c) Servicii
■
ExecuŃie
□ Cumpărare
□ Categoria serviciului
Proiectare şi execuŃie
□
Leasing
□ 2A
□
Realizare prin orice mijloace
Închiriere
□ 2B
□
Cumpărare în rate
corespunzătoare cerinŃelor
□
specificate de autoritatea
contractantă
□
Principala locaŃie a lucrării
Principalul loc de livrare :
Principalul loc de prestare:
________________________
La sediul beneficiarului sau la locaŃiile
service ale prestatorului, pentru reparaŃii
capitale.
Cod CPV
Cod CPV :
Cod CPV : 71322000-1
Servicii de proiectare tehnică pentru
construcŃia de lucrări publice
II.1.3) Procedura se finalizează prin:
Contract de achiziŃie publică
■
□
Încheierea unui acord cadru:
II.1.4) Durata contractului de achiziŃie publică :
30 ZILE CALENDARISTICE DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI, DAR NU MAI TARZIU DE 15.12.2009
II.1.5) InformaŃii privind acordul cadru: NU ESTE CAZUL
Acordul cadru cu mai mulŃi operatori □
□□□
Nr. Operatori
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanŃilor la
acordul cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□
sau luni

Acordul cadru cu un singur operator

□

□□□

II.1.6) Posibilitatea de a relua competiŃia cu semnatarii acordului cadru:
DA □
NU ■
II.1.7) Divizare pe loturi:
DA □
NU ■
Ofertele se depun pe: Un singur lot □
Unul sau mai multe □
Alte informaŃii referitoare la loturi:

Toate loturile □

II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate:
NU ■
DA □

II. 2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1)Total prestaŃii servicii
Contractul are ca scop prestarea de servicii de proiectare

Servicii proiectare (fazele Proiect tehnic +
Detalii execuŃie + Caiet de sarcini+DocumentaŃii tehnice pentru avize, acorduri, autorizaŃii,
Documentatie autorizatie construire) şi AsistenŃă Tehnică pentru proiectul
"HOTEL SPORT COMPLEXUL SPORTIV „FRANCISC VASTAG”» BUL.MUNCII , NR. 5A,
MUNICIPIUL RESITA" în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziŃie de către ambele părŃi pentru
serviciile de proiectare, dar nu mai târziu de 15.12.2009, se vor întreprinde următoarele:
• Elaborarea documentaŃiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii (DTAC, DTAD),
proiectului tehnic (PTh), a caietelor de sarcini (CS), a detaliilor de execuŃie (DE) şi a Proiectului de
organizare a execuŃiei lucrărilor (P.O.E.) pentru lucrări de construcŃii; Documentatie autorizatie
construire(D.A.C.)
• Elaborarea devizului confidenŃial pentru Beneficiar şi documentaŃiei de licitaŃie de lucrări pentru execuŃia
proiectului;
• Acordarea asistenŃei tehnice pe perioada execuŃiei lucrărilor.
Oferta se va depune pentru întreaga cantitate de servicii.
Valoarea estimativă a contractului de achiziŃie publică: 122 689 fără TVA

II. 3) CondiŃii specifice contractului
II.3.1) GaranŃia de participare (după caz)
Solicitat ■
II.3.2) Alte condiŃii particulare referitoare la contract:
II.3.2.1) Contract rezervat
DA □
NU ■
II.3.2.2) Altele
DA □
NU ■

Nesolicitat □

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 finală de licitaŃie electronică
DA □

NU ■

III. 3) LegislaŃia aplicată
•

•

•

•
•
•

•
•

•

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare: Legea nr. 337/2006; Rectificarea nr. 337/2006; Legea nr. 128/2007;
OUG nr. 94/2007; Decizia nr. 569/2008; OUG nr. 143/2008; OUG nr. 228/2008; OUG nr. 19/2009; OUG
nr. 72/2009.
Hotărârea Guvernului României nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă 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, cu modificările şi completările ulterioare: HG nr. 1056/2006;
HG nr. 1337/2006; HG nr. 834/2009.
Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28.11.2007de modificare a Regulamentului (CE) nr.
2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziŃiile publice
(CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce
priveşte procedurile de achiziŃii publice,în ceea ce priveşte revizuirea CPV.
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii cu modificările şi completările
ulterioare: OUG nr.122/2004; Legea nr. 119/2005; Legea nr. 52/2006; Legea nr. 376/2006; Legea nr.
117/2007; Legea nr. 101/2008; OUG nr. 214/2008; OUG nr. 228/2008; Legea nr. 261/2009.
Ordinul ministrului transporturilor, construcŃiei şi turismului nr. 1430/2005 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea “InstrucŃiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotărârea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei
tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii.”
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare: HG nr.
498/2001; Legea nr. 587/2002; Legea nr. 123/2007.
Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
cu completările şi avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor;

H.G. nr. 1660/2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziŃie publică prin mijloace electronice din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.
34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
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publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 978 din
07/12/2006.
Prezenta enumerare nu este limitativă. Pentru situaŃiile neacoperite de prezenta documentaŃie de atribuire se
aplică legislaŃia în vigoare a României.

III. 4) Modul de obŃinere a DocumentaŃiei de Atribuire
DocumentaŃia de atribuire se va ataşa anunŃului de participare în SEAP.
Toate răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi publicate în SEAP ataşate la anunŃul de participare,
motiv pentru care operatorii economici vor lua toate măsurile ce se impun pentru a intra în posesia lor.

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECłIE
Participarea la procedură

Participarea la procedura de atribuire este permisă tuturor operatorilor
economici.
Orice ofertă care nu îndeplineşte cerinŃele minime şi criteriile de calificare şi/sau selecŃie va fi descalificată.

IV. 1) SituaŃia personală a candidatului /ofertantului
DeclaraŃie privind eligibilitatea
Solicitat ■

Nesolicitat □

Certificate constatatoare privind
îndeplinirea obligaŃiilor exigibile de plată
Solicitat ■

Nesolicitat □

Cazier fiscal /certificat echivalent
Solicitat ■

Nesolicitat □

Prezentare Formular 1A: Încadrarea în situaŃia prevăzută la
art.180 din OrdonanŃa de urgenŃă nr. 34/2006 atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de
achiziŃie publică;
Prezentare Formular 1B: care demonstrează neîncadrarea în
prevederile art.181. În situaŃia în care din documentele solicitate
reiese că ofertantul se află într-una din situaŃiile prevăzute de art.
181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru
atribuirea contractului de lucrări.
Prezentare Formular 1C: DeclaraŃie privind calitatea de
participant la procedură.
CerinŃe minime:
1.
Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele
locale - formular tip emise de organismele competente din Ńară cu
valabilitate la data depunerii ofertelor în original sau copie legalizată.
În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte acest
formular.
2.
Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de
administrare fiscală al unităŃii administrativ teritoriale de pe raza
căreia societatea are sediul social privind plata la bugetul
general consolidat - formulare tip
emise de organismele
competente din Ńară cu valabilitate la data depunerii ofertelor în
original sau copie legalizată. În cazul unei asocieri fiecare asociat
este obligat să prezinte acest formular.
Înregistrarea de datorii la plata obligaŃiilor descalifică ofertantul.
CerinŃă minimă: formular tip emis de organismele competente cu
valabilitate la data deschiderii ofertelor (original sau copie legalizată)
în care să fie menŃionat că operatorul nu are fapte înscrise în cazierul
fiscal

IV. 2) Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice române
Solicitat ■

Nesolicitat □

Persoane juridice /fizice străine
Solicitat ■

Nesolicitat □

1.
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului
ComerŃului eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data deschiderii
ofertelor, din care să rezulte:
a) că obiectul de activitate al ofertantului include serviciile ce fac
obiectul achiziŃiei publice;
b) că nu sunt înscrise menŃiuni cu privire la aplicarea Legii 64/1995,
privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.
2.
Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul
Registrului ComerŃului, în copie legalizată.
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activitaŃii
profesionale operatorul economic va prezenta documente
edificatoare în limba de origine, însotite de o traducere legalizată a
acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă
semnătură, menŃionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.
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IV. 3) SituaŃia economico - financiară
InformaŃii privind situaŃia economicofinanciară
Solicitat ■
Nesolicitat □
InformaŃii privind cifra de afaceri
Solicitat ■

Nesolicitat □

Lista cuprinzând subcontractanŃii, însoŃită
şi de acordurile de subcontractare
Solicitat ■

Nesolicitat □

CerinŃă minimă numai pentru persoanele juridice: se va prezenta
BilanŃul Contabil la 31.12.2008 vizat şi înregistrat de organele
competente. În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să
prezinte aceste documente.
CerinŃe minime:
a) Media Cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau
membrii asocierii de operatori economici impreună) pe ultimii trei ani
(2006, 2007, 2008) trebuie să fie de minim 233109 lei fără TVA;
b) Media Profitului Net al ofertantului (operator economic sau
membrii asocierii de operatori economici impreună) pe ultimii trei ani
(2006, 2007, 2008) să fie pozitivă.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest
formular, iar cerinŃa minimă se va considera îndeplinită în mod
cumulativ.
Fişă de informaŃii generale - Formular 2
Solicitare valabilă în cazul în care serviciile se prestează prin
subcontractanŃi - Formular 3 - cu subcontractanŃii şi specializările
acestora.
Se solicită prezentarea documentelor relevante privind resursele
materiale şi umane pentru partea lor de implicare în contract.

IV. 4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
InformaŃii privind capacitatea tehnică
Solicitat ■
Nesolicitat □

InformaŃii privind dotările specifice,
utilajele, echipamentui tehnic, mijioacele
de transport, dotări pe care
candidatul/ofertantul se angajează să le
utilizeze pentru îndeplinirea contractului
Solicitat ■

Nesolicitat □

Informatii privind personalul tehnic de
specialitate
Solicitat ■

Nesolicitat □

1. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de
operatori economici împreună) va prezenta Fişa experienŃă similară şi
copii după cel putin 2 (două) contracte finalizate în ultimii 3 ani, cod
CPV - 71322000-1 cu valoarea de minimum 233109 lei, însoŃite de
Recomandare originala din partea beneficiarului - Formular 4
2. Lista principalelor contracte în ultimii 3 ani - Se va prezenta o
listă a principalelor contracte de proiectare executate în ultimii 3 ani,
conŃinând valori, perioade de execuŃie, beneficiari - Formular 5
3. Se vor prezenta copii ale contractelor similare (minim trei),
încheiate in ultimii 3 ani a cărui/caror obiect a fost prestarea de servicii
similare, inclusiv de amenajări peisagere, precum şi recomandärile de
la beneficiarii in cauză, Formular 6. Recomandările vor fi emise sau
contrasemnate de o autoritate contractantă beneficiară ori de către
clientul privat beneficiar al contractului de servicii menŃionat pentru
îndeplinirea criteriului de selecŃie şi vor fi depuse în original sau în
copie legalizată.
OfertanŃii cu statut IMM - uri vor-prezenta toate documentele legale
care certifică acest lucru, pentru a putea beneficia de Legea
nr.346/2004.
Se completează conform Formularul 7
Se va menŃiona dacă echipamentul tehnic este asigurat din dotare
proprie şi/ sau prin contracte de închiriere. Pentru echipamentele şi
utilajele care nu sunt asigurate din dotare proprie se vor prezenta
contracte/ convenŃiile de închiriere cu furnizorii acestora.
- dotari minime necesare:
• calculatoare
• software pentru proiectare cu licenŃă – AUTOCAD, DOCLIB,
NEMETSCHEK – sau echivalent
• copiator, echipament pentru editare : imprimante A3-A4 şi A0;
plotter sau echivalent
Se completează conform Formularului 8 - Asigurarea de către
ofertant a personalului de specialitate pentru îndeplinirea contractului
de proiectare.
CerinŃe minimale:
- 2 ArhitecŃi cu drept de semnatură, 1 ingineri structurist, 1 inginer
instalaŃii in constructii,
- vechimea personalului de specialitate în proiectare - minim 10 ani.
ExperienŃa similară va fi susŃinută de CV-uri (pentru fiecare poziŃie
menŃionată). Pentru fiecare expert propus, ofertantul va depune copii
ale diplomelor obŃinute, a atestatelor şi autorizaŃiilor menŃionate în CV.
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Standarde de asigurare a calităŃii
Solicitat ■

Nesolicitat □

Standarde de protecŃia mediului
Solicitat ■

Nesolicitat □

Dovada vizitării amplasamentului
Solicitat ■
Nesolicitat □

Neprezentarea acestor autorizaŃii atrage după sine descalificarea
ofertantului.
Ofertantul trebuie să deŃină Certificatul SR EN ISO 9001:2001 sau
similar pentru activităŃile:
- servicii de inginerie constând în activităŃi de arhitectură - cod
CAEN 7111,
- inginerie şi consultanŃă tehnică legate de acestea - cod CAEN
7112, incluzând activităŃi de proiectare pentru: construcŃii
(industriale,
civile,
edilitare),
instalaŃii
(termotehnice,
hidrotehnice, electrice, de aer condiŃionat, de control al poluării,
inclusiv acustică), infrastructură (reŃele de alimentare cu apă şi
canalizare, energie electrică), activităŃi de asistenŃă tehnică în
construcŃii .
Se vor prezenta în fotocopie legalizată certificatele de atestare valabile
la data depunerii ofertelor.
Nu se acceptă în curs de certificare.
În cazul unei asociaŃii, această condiŃie trebuie îndeplinită de fiecare
asociat în parte. Neprezentarea acestor certificate atrage după sine
descalificarea ofertantului.
Certificate emise de organisme independente care atestă respectarea
standardelor de protecŃie a mediului ISO 14001/2004 sau echivalent.
Nu se acceptă societăŃi în curs de certificare.
În cazul unei asociaŃii, această condiŃie trebuie îndeplinită de fiecare
asociat în parte Neprezentarea acestor certificate atrage după sine
descalificarea ofertantului.
CerinŃă obligatorie: Vizitarea amplasamentului
Mod de dovedire: Completarea Formularului nr.13

IV. 5) InformaŃii suplimentare - conf. H.G. 834/2009
I. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din OUG 34/2006 actualizată,
ofertantul are dreptul de a prezenta iniŃial doar o declaraŃie pe propria răspundere Formularul 9, semnată de
reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinŃele de calificare astfel cum au fost solicitate în
documentaŃia de atribuire. DeclaraŃia va fi însoŃită de o Anexă în care ofertantul trebuie să menŃioneze succint,
dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinŃe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori,
cantităŃi sau altele asemenea.
În cazul în care uzează de acest drep, ofertantul are obligaŃia de a prezenta/completa certificatele/documentele
edificatoare care probează/ confirmă îndeplinirea cerinŃelor de calificare, atunci când primeşte din partea
autorităŃii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu
poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.
Documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinŃelor de calificare, în cazul în care ofertantul
uzează de acest drept, vor avea valabilitate în termenul prevăzut în respectiva solicitare .
II. (1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din OUG 34/2006 actualizată,
ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaŃia economică şi financiară ori capacitatea tehnică şi/sau profesională
prin prezentarea unui angajament de susŃinere din partea unui terŃ, autoritatea contractantă are obligaŃia de a
lua în considerare această susŃinere pentru verificarea îndeplinirii cerinŃelor minime impuse în cadrul
documentaŃiei de atribuire.
(2) Pentru a fi luată în considerare susŃinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art. 186 alin. (2) şi la art.
190 alin. (2) din OUG 34/2006 actualizata trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul
autorităŃii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaŃii de către persoana susŃinătoare.
(3) În cazul în care susŃinerea terŃului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziŃia
ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie
să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenŃieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza
necondiŃionat, în funcŃie de necesităŃile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză.
(4) În cazul în care susŃinerea terŃului vizează îndeplinirea unor cerinŃe minime de calificare cum ar fi experienŃa
similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o
perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent
obiectului contractului de achiziŃie publică, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze autorităŃii
contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăŃi pe parcursul derulării contractului,
persoana susŃinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaŃiilor contractuale prin
implicarea sa directă.
(5) În situaŃiile prevăzute la alin. (3)-(4), susŃinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităŃii contractante
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ca urmare a nerespectării obligaŃiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acŃiune
directă împotriva susŃinătorului.
(6) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziŃie
publică.

IV. 6) Model de contract cadru
Se va prezenta contractul cadru din prezenta prezenta DocumentaŃia de atribuire, secŃiunea B însuşit (semnat
şi ştampilat de reprezentanŃii legali ai ofertantului)

V. PREZENTAREA OFERTEI
V. 1) Limba de redactare a ofertei

Limba română.

V. 2) Perioada de valabilitate a ofertei

90 zile.

V. 3) GaranŃie de participare

1. Cuantumul garanŃiei de participare – 1300lei.
2. Perioada de valabilitate a garanŃiei pentru participare: 60 zile
3. Forma de constituire a garanŃiei de participare care va fi
acceptată:
- scrisoare de garanŃie bancară emisă de o societate bancară sau de
o societate de asigurari, în original - Formularul 10;
- depunere de numerar la casieria autoritaŃii contractante;
- ordin de plată cu viza băncii emitente.
Neprezentarea garanŃiei de participare conduce la respingerea
ofertei.
Propunerea tehnică va conŃine soluŃiile propuse în conformitate
cu Tema de Proiectare şi Studiul de Fezabilitate anexat la
prezenta documentaŃie.
Oferta tehnică va conŃine elemente care să demonstreze
capabilitatea ofertantului de a forma o echipă care să aibă
experienŃă în domeniu şi să asigure organizarea în cele mai bune
condiŃii a derulării contractului.
Prezentarea propunerii financiare: Formular 11
Formularul 11 va fi însotit de Anexa 1 – Centralizator de preŃuri.
Data pentru care se determină echivalenŃa leu/EURO:
1 EURO = 4.2886 lei din data de 16.10.2009
Ofertantul
va
evidenŃia,
prin
completarea
formularelor
corespunzătoare, următoarele:
a) PreŃul exprimat în lei şi euro, pentru proiectare;
b) Taxa pe valoarea adăugată va fi evidenŃiată separat.

Solicitat ■

Nesolicitat □

V. 4) Modul de prezentare a
propunerii tehnice
Solicitat ■

Nesolicitat □

V. 5) Modul de prezentare a
propunerii financiare

In SEAP, conform legislatiei in vigoare, se va trece valoarea totala a
serviciilor in lei, fara TVA.

V. 6) Modul de prezentare a ofertei

1.PREZENTAREA OFERTEI SE VA FACE CONFORM CERINTELOR
SEAP PENTRU CEREREA DE OFERTA ONLINE. Acestea vor fi
incarcate in SEAP obligatoriu in format .PDF sau .JPG. Documentele
scanate trebuie sa contina obligatoriu semnatura si stampila
operatorului economic, in caz contrar operatorul economic va fi
descalificat. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita
ulterior operatorului economic documentele in original, conform legii.
Data limită pentru depunerea ofertei: conform SEAP
2.DESCHIDEREA OFERTELOR
- Data, Ora, şi locul deschiderii ofertelor: conform precizarilor din
SEAP
Comisia de evaluare are obligaŃia de a stabili care sunt clarificările şi
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V. 7) Posibilitatea
modificării ofertei

retragerii

V. 7) Deschiderea ofertelor

sau

completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea
fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru
transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către
ofertant trebuie sa fie clară, precisa şi sa definească în mod explicit şi
suficient de detaliat în ce consta solicitarea comisiei de evaluare.
In cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de
comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în
care explicaŃiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa
va fi considerată neconformă.
Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect
descalificarea ofertantului.
1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă
adresată autorităŃii contractante până la data şi ora deschiderii
ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica continuŃul ofertei, până la data şi ora
stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta
autoritaŃii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea
modificării.
Autoritatea
contractantă nu este răspunzatoare în
legatură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă,
modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaŃia de
atribuire.
3. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau modifica oferta după
expirarea datei stabilite pentru depunerea ofertelor sub sancŃiunea
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziŃie publică.
4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forŃa majoră, cad în sarcina
operatorului economic.
5. Oferta depusă la o altă adresă a autoritaŃii contractante decât cea
stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este
considerate întarziată şi se returnează nedeschisă.
1. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:
Data, Ora, şi locul deschiderii ofertelor: conform precizarilor din SEAP

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) PreŃul cel mai scăzut
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică
Factor de evaluare

□
■
Punctaj maxim

1. PreŃul ofertei, fără TVA (lei) (P1)
2. Durata de prestare a serviciilor de proiectare (zile) (P2)
3. Oferta Tehnică (P3)

50 puncte
10 puncte
40 puncte

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
1. Punctajul pentru factorul de evaluare PreŃul ofertei se acordă astfel:
a) pentru cel mai scăzut dintre preŃurile ofertelor se acordă 50 de puncte;
b) pentru alt preŃ decăt cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:
P1 = (preŃ minim / preŃ n ) x 50
2. Durata de prestare a serviciilor de proiectare (zile):
a) pentru durata mininmă de prestare a serviciilor de proiectare se acordă 10 puncte;
b) pentru o durată de prestare a serviciilor de proiectare mai mare decât cea de la lit.a) se acordă punctajul
astfel:
P2 = (durata de prestare a serviciilorminimă / durata de prestare a serviciilor n ) x 10
3. Punctajul pentru Oferta Tehnică se va face pe baza următoarelor criterii:
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Nr. crt.
1

2

3

4

5

Criterii principale
Solutii de rezolvare din punct de vedere funcŃional şi arhitectural a partiurilor
SoluŃia care răspunde cel mai bine studiului de fezabilitate
SoluŃia care răspunde la cerinŃele studiului de fezabilitate din punct de vedere
funcŃional, dar nu şi arhitectural
SoluŃia care răspunde la cerinŃele studiului de fezabilitate din punct de vedere
arhitectural, dar nu şi funcŃional
SoluŃia care nu răspunde la cerinŃele studiului de fezabilitate nici din punct de vedere
arhitectural şi nici funcŃional
Solutii pentru protectia impotriva zgomotului
SoluŃia care răspunde cel mai bine acestei cerinte
SoluŃia care nu răspunde cel mai bine acestei cerinte
SoluŃia de rezolvare arhitecturală a faŃadelor
FaŃade care se integrează în mod optim contextului urban existent
FaŃade care nu se integrează în contextul urban existent
Asigurarea utilităŃilor
Rezolvarea integrală a utilităŃilor necesare
Rezolvarea parŃială a utilităŃilor necesare, prin netratarea a cel mult unei utilităŃi care
nu este de importanŃa majoră pentru investiŃie
Solutii pentru cresterea conditiilor de viata si de odihna pentru sportivi
Solutia care asigura cele mai bune conditii de viata si de odihna a sportivilor
Solutia care nu asigura cele mai bune conditii de viata si de odihna a sportivilor
TOTAL

VII.ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Ajustarea preŃului contractului
DA □
NU■
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Punctaj
maxim
5
5
4
4
0
10
10
0
5
5
0
10
10
5
10
10
0
40 puncte

SecŃiunea A2: Formulare
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Formular nr. 1A
Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)

DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea/numele şi
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi sub
sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃia prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa de
UrgenŃă 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanŃe judecătoreşti pentru
participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/sau spălare de bani.
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 dispun.

Data completării .............

Operator economic,
_______________________
(semnătură autorizată)

Formular nr. 1B
Operator economic
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_______________________
(denumirea/numele)

DECLARAłIE
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din
OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menŃionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziŃie
publica având ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de
.................. (zi/luna/an), organizată de ...................... (denumirea autorităŃii contractante), declar pe propria
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 sunt stabilit până la data solicitată .................;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o
fapta 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 înŃeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.

Operator economic,
_______________________
(semnătură autorizată)

Formular nr. 1C
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Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)

DECLARAłIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar pe
propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziŃie publică ............... (se menŃionează procedura), având ca obiect ................. (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizată de .......................
(denumirea autorităŃii contractante), particip şi depun oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociaŃiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .............................................;
(Se bifeaza opŃiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar că:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reŃele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opŃiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraŃie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie publică sau,
în cazul în care vom fi desemnaŃi castigatori, pe parcursul derulării contractului de achiziŃie publică.
4. De asemenea, 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, situaŃiilor şi
documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice
să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ........................................... (denumirea şi adresa autorităŃii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Operator economic,
_______________________
(semnătură autorizată)

Formular 2
Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)
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INFORMAłII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________ (numărul, data si locul
de înmatriculare/ înregistrare).
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _______________________________ (în conformitate cu prevederile
din statutul propriu).
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____________________ (adrese complete,
telefon/ fax, certificate de înmatriculare/ înregistrare)
8. Principala piaŃă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie (RON)

Profit anual la
31 decembrie (RON)

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(echivalent euro*)

Profit anual la
31 decembrie
(echivalent euro*)

2006
2007
2008
Media:

*Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrală Europeană pentru anul respectiv:
ANUL
2006
2007
2008

CURS RON/EURO
3.5258
3.3353
3.6826

Operator economic,
_______________________
(semnătură autorizată)

Formular 3
Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)
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DECLARAłIE
PRIVIND PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi 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 înŃeleg 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 sa
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ................... (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Nr.
crt.

Denumire
subcontractant

Partea/parŃile din contract ce
urmează a fi subcontractate

Acord subcontractor cu
specimen de semnătură

Operator economic,
_______________________
(semnătură autorizată)

Formular 4
Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)
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EXPERIENłA SIMILARĂ*)
1. Denumirea şi obiectul contractului: _____________________________________________.
Numărul şi data contractului: _____________________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ______________________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: ___________________________________________.
łara: ____________________.
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
□ contractant unic sau contractant conducator (lider de asociaŃie)
□ contractant asociat
□ subcontractant
(se bifează opŃiunea corespunzătoare)

4. Valoarea contractului:
exprimată în moneda

exprimată în

în care s-a încheiat
contractul
a) iniŃială (la data semnării contractului): _________________

echivalent Euro
___________________

b) finală (la data finalizării contractului): _________________

___________________

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluŃionare:
___________________________.
6. Natura şi cantitatea serviciilor prestate/ bunurilor furnizate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante
prin care ofertantul/candidatul îşi susŃine experienŃa similară:
____________________________________________________________________________________

Operator economic,
_______________________
(semnătură autorizată)

-----------*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului
respectiv.

Formular 5
Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)
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DECLARAłIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PROIECTE EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................... (denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg ca
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 sa
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ........................................................... (denumirea şi adresa
autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar/client
Adresa

Calitatea
executantului*

PreŃul total al
contractului

Procent
executat

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului**

Operator economic,
_______________________
(semnătură autorizată)

_____________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de
asociaŃie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Formular 6

RECOMANDĂRI DIN PARTEA ALTOR BENEFICIARI
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PRIVIND CALITATEA

RECOMANDARE
În legatură cu participarea....................................................................(denumirea firmei constructoare) cu
sediul în....................................., str............................................ nr..............., la procedura de atribuire a contractului
de proiectare, ca urmare a colaborării şi derulării unor contracte de lucrări, suntem în măsura de a face cunoscute
următoarele:
Numita societate a derulat cu firma noastră mai sus menŃionată următoarele contracte:
Denumire
contract
....................

Contract
nr./data.
...................

Data începerii
contractului
...................

Data terminării
contractului
...................

ObservaŃii
...................

Apreciem calificativul contractelor executate, din punct de vedere al calitãŃii, ca fiind:
FOARTE BUN □

BUN □

SATISFACATOR □

NESATISFĂCĂTOR □

În cursul desfaşurării contractelor au fost înregistrate:
NeconformitãŃi care au condus la refaceri parŃiale
sau totale de contract

Total,
din care:
rezolvat
...............

RecepŃii amânate datoritã nerespectãrii
parametrilor de calitate

La terminarea lucrãrilor
şi/sau la recepŃia finalã

RecepŃii respinse datoritã nerespectãrii
parametrilor de calitate

La terminarea lucrãrilor
şi/sau la recepŃia finalã

ObservaŃii
şi
precizãri
...............

Alte precizări ...................

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul
unităŃii noastre.

CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI,
__________________________
(semnătură autorizată)

Formular 7

Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)
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DECLARAłIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAłIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE
A CONTRACTULUI DE SERVICII

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................... (denumirea/numele şi 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 înŃeleg 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 ................... (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

LISTA
cuprinzând cantităŃile de utilaje, instalaŃii şi echipamente tehnice
Nr.
Crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalaŃie

U.M.

Cantitate

Forma de deŃinere
Proprietate

În chirie

Operator economic,
_______________________
(semnătură autorizată)

Formular 8
Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)
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DECLARAłIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI
AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele şi 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 înŃeleg 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 ................... (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere

(În cazul solicitării)
Anexez la declaraŃie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil pentru
îndeplinirea contractului de achiziŃie publică.

Data completării ...................

Operator economic,
_______________________
(semnătură autorizată)

Formularul 9
Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)

23

DECLARAłIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - privind îndeplinirea
criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din OUG 34/2006 actualizată

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea/numele şi
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi sub
sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc cerinŃele de calificare astfel cum au fost solicitate în
documentaŃia de atribuire. Prezenta declaraŃie este însoŃită de o Anexă în care menŃionez succint, dar precis,
modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinŃe - inclusiv, diverse valori, cantităŃi sau altele asemenea solicitate.
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 dispun.

Data completării .............

Operator economic,
_______________________
(semnătură autorizată)

Formular 10
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BANCA
_________________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a
contractului de achiziŃie publică

Către ________________________________________
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului de achiziŃie
publică), noi ................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat la ..................................................
(adresa băncii), ne obligăm faŃă de ....................................... (denumirea autorităŃii contractante) să plătim suma de
....................... (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaŃia de a-şi motiva
cererea respectivă, cu condiŃia ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi
datorată ei este din cauza existenŃei uneia sau mai multora dintre situaŃiile următoare:
a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu a constituit
garanŃia de bună execuŃie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a refuzat să
semneze contractul de achiziŃie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanŃie este valabilă până la data de .......................................... .

Parafată de Banca ................ .....................................................
(semnătura autorizată)
în ziua .... luna .... anul .... .

Formular 11
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Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Către .............................................................
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completa)
Domnilor,
1.
Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului ...................................
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în
documentaŃia mai sus menŃionată, să realizăm .......................................... (denumirea fazelor de proiectare),
pentru suma de ............................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), platibilă după
predarea documentaŃiei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ................ (suma în
litere şi în cifre).
2.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem proiectarea cât
mai curând posibil, în ............... (perioada în litere şi în cifre) zile calendaristice.
3.
Ne angajăm sa menŃinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în litere şi
cifre), respectiv până la data de ................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.
Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publica aceasta oferta, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui
un contract angajant între noi.

5.
Precizam că:
│_│ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în
mod clar "alternativa";
│_│ nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza opŃiunea corespunzătoare.)
6.
Am înŃeles şi consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa
constituim garanŃia de buna execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire.
7.
Întelegem ca nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă pe care
o puteti primi.
Data ...../......../.............
....................................., (semnatura), în calitate de ............................................., legal autorizat sa semnez oferta
pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular 12
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Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREłURI
pentru servicii

_________________________________________________________________________
Nr.
Activitatea
Tariful
RemuneraŃia
PreŃul
Taxa pe
crt.
(gama/faza)
unitar
personalului
total
valoarea
adaugata
__________________________________________________________________________
0
1
2
3
4
5
__________________________________________________________________________
1.
RON:
RON:
RON:
__________________________________________________________________________
euro:
euro:
euro:
__________________________________________________________________________
2.
RON:
RON:
RON:
__________________________________________________________________________
euro:
euro:
euro:
__________________________________________________________________________
.......
RON:
RON:
RON:
__________________________________________________________________________
euro:
euro:
euro:
__________________________________________________________________________
TOTAL
RON:
RON:
RON:
__________________________________________________________________________
euro:
euro:
euro:
__________________________________________________________________________

TOTAL

RON:
Euro:

........ % asociati
........ % subcontractanti
........ % asociati
........ % subcontractanti

RON:
RON:
euro:
euro:

Partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie indeplinita de asociati/sau de
subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice romane.

Serviciul se incadreaza in grupa: ____________________________________________
(se precizeaza grupa III A sau III B, dupa caz)

Operator economic,
_______________________
(semnătură autorizată)
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Formular 13
Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)

DECLARAłIE PRIVIND VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Declarăm prin prezenta că am vizitat amplasamentul lucrărilor în scopul de a evalua propria răspundere,
cheltuială şi risc, elementele necesare pentru pregătirea ofertei, semnarea contractului şi executarea lucrărilor.

Data. completării: ……………………..

Operator economic,
_______________________
(semnătură autorizată)
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SecŃiunea B. Model de contract de furnizare şi
condiŃii contractuale
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CONTRACT DE SERVICII
nr. ____________ data _________________
1. În temeiul OrdonanŃei de urgenŃă 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, actualizată, s-a încheiat
prezentul contract de prestare de servicii,
Între
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL RESITA, cu sediul în localitatea RESITAi, BUL.MUNCII NR.5A,
judeŃul
CARAS-SEVERIN,
telefon:0255-215349
fax:
0255-215349,
cont
de
virament
nr.
RO19TREZ1815009XXX000178, deschis la Trezoreria RESITA, reprezentat prin DIRECTOR COORDONATOR
RUSA LIN FIC şi CONTABIL SEFCOSTIS ANCA, denumit în continuare ACHIZITOR, pe de o parte
şi
S.C.
.................................................,
cu
sediul
în
localitatea
.....................,
Adresa:........................................., tel/fax: ……………………., cod fiscal .................................., cont nr.
.............................................................. deschis la Trezoreria ................................., reprezentată prin
...................................... cu funcŃia de Administrator, în calitate de PRESTATOR,
2. DefiniŃii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preŃul contractului - preŃul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi
corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităŃile a căror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract şi pe care prestatorul are obligaŃia de a le furniza în legatura cu serviciile prestate conform contractului;
f. forŃa majoră - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea
fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este considerat forŃă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor
uneia din părŃi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze Servicii proiectare Servicii

proiectare (fazele Proiect tehnic + Detalii
execuŃie + Caiet de sarcini+DocumentaŃii tehnice pentru avize, acorduri, autorizaŃii,
Documentatie autorizatie construire) şi AsistenŃă Tehnică pentru proiectul
"HOTEL SPORT COMPLEXUL SPORTIV „FRANCISC VASTAG”»
BUL.MUNCII , NR. 5, MUNICIPIUL RESITA"
în perioada convenită şi în conformitate cu obligaŃiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească preŃul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
5. PreŃul contractului
5.1. - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de
........................... lei / ............... euro fără TVA, la care se adaugă TVA, în valoare de ................... lei. (Curs euro 1
EURO = 4.2886 lei din data de 16.10.2009).
6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului contract este :........... de zile de la încheierea contractului.
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7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului începe după semnarea contractului de către părŃi.
8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt: oferta.

9. ObligaŃiile principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu Tema de Proiectare şi Studiul de Fezabilitate
prezentate prestatorului.
9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu oferta anexată la contract.
9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru sau în
legatură cu serviciile prestate; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepŃia situaŃiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10. ObligaŃiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obligă să recepŃioneze, potrivit clauzei 14, toate fazele de proiectare, în termenul convenit.
10.2. - Achizitorul se obligă să plătească preŃul către prestator în termen de 14 zile de la emiterea facturii de către
acesta. PlăŃile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
10.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite,
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul
corespunzător zilei de efectuare a plăŃii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea
serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
11. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor
11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaŃiile asumate prin contract,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, o sumã echivalentã cu 0,1% pe zi din
valoarea documentaŃiei şi/sau lucrărilor intârziate din vina prestatorului.
11.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 10.2, atunci acesta are
obligaŃia de a plăti ca penalităŃi o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi din plata neefectuată.
11.3. - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părŃii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4. - Achizitorul işi rezervă dreptul de a renunŃa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată
prestatorului, fără nicio compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia ca această anulare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunŃării
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Alte responsabilităŃi ale prestatorului
12.1. - (1) Prestatorul are obligaŃia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu Tema de Proiectare şi Expertiza Tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,
instalaŃiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract,
în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil
din contract.
(3) Prestatorul se obliă să asigure asistenŃă tehnică pe toata perioada execuŃiei lucrărilor ce vor fi realizate
în baza proiectului respectiv.
12.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuŃia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare
convenit în graficul de timp anexat la contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
13. Alte responsabilităŃi ale achizitorului
13.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziŃia prestatorului orice facilităŃi şi/sau informaŃii pe care acesta le-a
cerut şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
14. RecepŃie şi verificări
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14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile legale.
14.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaŃia de a
notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanŃilor săi împuterniciŃi pentru acest scop.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1. - (1) Prestatorul are obligaŃia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului de începere a contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate
achizitorului, părŃile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preŃul contractului.
15.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părŃi, termen care
se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
ii) alte circumstanŃe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către
prestator, îndreptăŃesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a
acestora, atunci părŃile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiŃional.
15.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaŃia de
a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părŃilor, prin act
adiŃional.
15.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuŃie, orice întârziere în
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităŃi prestatorului.
16. Ajustarea preŃului contractului
16.1. - Pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta financiară
anexată la contract.
16.2. - PreŃul contractului nu se ajustează.
17. Amendamente
17.1. - PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor circumstanŃe care lezează interesele comerciale legitime
ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
18. SubcontractanŃi
18.1. - Prestatorul are obligaŃia, în cazul în care subcontractează părŃi din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi condiŃii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2. - (1) Prestatorul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanŃii desemnaŃi.
(2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faŃă de prestator de modul în care işi îndeplineşte partea sa
din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor dacă aceştia nu işi îndeplinesc
partea lor din contract.
18.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preŃul contractului şi va fi notificată achizitorului.
19. Cesiunea
19.1. - Prestatorul are obligaŃia de a nu transfera total sau parŃial obligaŃiile sale asumate prin contract, fără să
obŃină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanŃia sau orice alte obligaŃii asumate
prin contract.
20. ForŃa majoră
20.1. - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2. - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care aceasta acŃionează.
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20.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia.
20.4. - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor.
20.5. - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părŃi să
poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. SoluŃionarea litigiilor
21.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
21.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze fie prin arbitraj la Camera de
ComerŃ şi Industrie a României, fie de către instanŃele judecătoreşti din România.
22. Limba care guvernează contractul
22.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1. - (1) Orice comunicare dintre părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
23.2. - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiŃia confirmării în
scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

ACHIZITOR,
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL RESITA
DIRECTOR COORDONATOR

PRESTATOR,
Administrator

Rusalin Fic
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