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FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI  
 

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
 
Denumire: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 23 AUGUST  
Adresa: loc. 23 August , comuna 23 August , judetul Constan ta  
Localitate:  23 August   Cod postal:907005 Tara:Romania  
Persoana de contact: 
VOICU VIRGINIA 

Telefon: 0241 / 733018 

E-mail: primar@primaria 23august.ro  Fax: 0241 / 733018 
Adresa/ele de internet (daca este cazul): 
Adresa Autoritatii contractante: 

 
I.b  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante 
 
□ ministere ori alte autoritaŃi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
□ agenŃii naŃionale 
x autorităŃi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ institutie europeană/organizaŃie internationala 
□ altele (specificati)   

□ servicii publice centrale 
□ aparare 
□ ordine publică/siguranta naŃională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sanatate 
□ construcŃii şi amenajarea teritoriului 
□ protectie socială 
□ cultura, religie si actv. recreative 
□ educaŃie 
x administratie publica 
 

 
Autoritatea contractanta achiziŃionează  in  numele altei autoritati contractante   DA □         NU x 
 
Alte informaŃii  si/sau clarificari pot fi obŃinute: 
 x la adresa mai sus menŃionată 

□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar) 
 

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari  
                                                                        Data:  30.10.2009 
                                                                        Ora limita : 1600 
                                                                        Adresa : Primaria Comunei 23 August   
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : maxim 3 zile de la inregistrarea ei la registratura                
                                                                        institutiei .  
 Institutia responsabila  pentru solutionare contestatie 
Denumire: CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIIL OR 
Adresa: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3 .  
Localitatea: BUCURESTI                                        Cod Postal:   030084                   Tara: ROMANIA 
E-mail:   WWW.CNSC.RO                                       Telefon:            -  
Adresa internet:       -                                                Fax:                   - 

I.c.Sursa de finantare : 
Se specifica sursele de finantare ale 
contractului ce urmeaza a fi atribuit  
 

Finantarea investitiei se va face din fondurile BUGETULUI 
LOCAL . 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract:  

„ PROIECT TEHNIC EXTINDERE CORP NOU ŞCOALA 23 AUGUST„        
 
II. 1.2) Denumire contract şi locaŃia lucrării 

 - OBIECTIV DE INVESTITII –   PROIECT TEHNIC EXTINDERE CORP NOU ŞCOALA 23 AUGUST  
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(a) Lucrări                                 □     (b) Produse               □     (c) Servicii                                 X 
 

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

Cumpărare                □             
Lesing                        □        
Închiriere                    □  
Cump. in rate             □ 
CombinaŃii intre ele    □       

Categoria serviciului    Nr.  □ □ 
 
Pentru categoriile de servicii  1-27 vezi 
Anexa XVIIA si XVIIB  
             
            da □  nu □ 

Principala locatie a lucrarii    
 ________________________                         
 
Cod  CPV/ CPSA     
 

Principalul loc de livrare 
___________________ 
___________________ 
 
Cod  CPV/CPSA         
□□□□□□□□/□□□□□□ 

Principalul loc de prestare 
___________________________ 
LOC.  23 AUGUST 
COM. 23 AUGUST  
 
Cod   CPV/CPSA                  
 71221000-3 Servicii de arhitectura 
pentru constructii  

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : 
Contract de achiziŃie publică: X                            
Încheierea unui acord cadru   □ 
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica  
Ani □□        luni 02         zile □□ (de la atribuirea contractului)  
Sau 
Incepand cu - / - / - (zz/ll/aaaa/) 
II.1.5.InformaŃii privind acordul cadru (dacă este cazul) – nu este cazul   
 
Acordul cadru cu mai mulŃi operatori     □ 
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim 
al participanŃilor al acordului cadru vizat 

 
 
Acordul cadru cu un singur operator              □ 

Durata acordului cadru:  
 Durata în ani □□    sau luni          □□□ 

Justificarea depasirii duratei de  patru ani  a acordului cadru : 

II. 1.6. Valoarea estimata pentru intreaga durata a acordului cadru (numai in cifre, daca este cazul) 
min. lei fara TVA ............. max.lei fara TVA            min.Euro ...............max.Euro 
 
II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini)    da □       nu □ 
Daca da: 
Un singur lot                    □   Unul sau mai multe                       □    Toate loturile                       □ 

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

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca 
exista) 
 -  
Daca se stie, valoarea estimata fara TVA  _____84.033,61 LEI  _____  Curs  ____-______________ 
Limite: intre  __ LEI _-____  si  __-__ LEI_____   -              Curs  ___________-________ 
II.2.2) Optiuni (daca exista)                                                                                     da □       nu □ 
Daca exista, descrierea acestor optiuni: ______________________________________________ 
  

 
III. Conditii specifice contractului  
III.1. Garantia de participare       Solicitat X                    Nesolicitat □ 
III.2 Alte conditii particulare referitoare la 
contract (dupa caz)  
III.2.1. Contract rezervat  

 
 
        DA   □                                  NU X 

(daca DA scurta descriere )  
III.2.2. Altele (daca DA, descrieti)                                 DA   □                                  NU X 
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III: PROCEDURA 
III.1) Procedura selectata 
Licitatie deschisa                                          □   
Licitatie restransa                                          □ 
Licitatie restransa   accelerata                      □ 
(justificare accelerare procedura –anexa distincta 
Dialog competitiv                                          □ 

Negociere cu anunt de participare            □   
Negociere fara anunt de participare          □                                                 
(Justificare in cazul  negocierii fara anunt de participare -se completeaza 
o anexa distincta)  
Cerere de oferta                                        X 

 
 III.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □        NU  X   

 
III.2.) Legislatia aplicata (se completeaza cu legislatia in vigoare aferenta achizitiilor publice – OUG 
34/2006 ; HG 925 /2006 , dupa caz alte acte normative, Ordine ANRMAP) 

 
IV. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE  
 
IV.1) Situatia personala a candidatului / 
ofertantului 

  

Modalitati de participare la licitatie  
 

    Un ofertant nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi 
proceduri: 
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale 
si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din 
competitie a a tuturor ofertelor in cauza; 
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie 
nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte 
oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale 
sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat; 

Declaratie privind eligibilitatea conf. Art.180 din 
OUG. Nr. 34/2006 
           Solicitat   X          Nesolicitat  □ 

Completare formular anexat . 

 
Certificate constatatoare privind indeplinirea 
obligatiilor exigibile de plata  
           Solicitat   X          Nesolicitat  □ 

 
Se va prezenta : 
1.  Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale 
pentru persoanele juridice din Romania cu valabilitate 
la data deschiderii ofertei, care sa ateste ca 
societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la 
bugetul local (original sau copie legalizata a 
documentelor). 
 
2.   Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de 
administrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale 
de pe raza careia societatea are sediul social privind 
plata obligatiilor la bugetul general consolidat, cu 
valabilitate la deschiderea ofertei (original sau copie 
legalizata a documentelor). 
      Ofertele depuse de operatorii economici care 
figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat 
sau bugetul local  vor fi respinse. 
.     

 
DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile 
art. 181 din OUG. Nr. 34/2006 
           Solicitat  x           Nesolicitat  □ 

 
Completare formular anexat 

 
Cazier judiciar /certificat echivalent  
           Solicitat   □          Nesolicitat  X 

 

Decl. privind calitatea de participant la procedura 
 
Cerin Ńă obligatorie:  - Se completeaza formularul 
atasat 

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica 
_____________________________________________________________________________ 
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IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii 
profesionale (inregistrare) 

Cerinta minima obligatorie : 

 
Persoane juridice romane 

 
Certificat de inregistrare emis de catre Oficiul Registrului 
Comertului. 
Se va prezenta in copie legalizata . 
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului eliberat 
cu cel mult 30 zile inaintea datei limita de depunere a ofertei din 
care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii 
precum si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni referitoare la aplicarea 
Legii 85/2006 privind procedura insolventei .  
Se va prezenta in original sau in copie legalizata .  
 

 
Persoane fizice romane 

 
Autorizatie de functionare / altele echivalente 
 

 
Persoane juridice /fizice straine 

 
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori 
apartenenta din punct de vedere profesional . 
Documentele vor fi prezentate traduse in limba romana si legalizate. 

IV. 3.) Capacitate economico-financiara  Daca DA 
Bilant contabil  

Solicitat X                          Nesolicitat □ 
Se va prezenta bilantul contabil pe anul  2008 
inregistrat la organele competente . 
 

 Informatii generale   Cerin Ńă obligatorie:  - Se completeaza formularul 
atasat 
 

IV.4.) Capacitatea tehnica si profesionala   

 
Experienta similara  

Solicitat x                          Nesolicitat □ 

 
Se vor prezenta minim 2 contracte de proiectare uni tati de 
invatamant cu o valoare minima individuala de 20.00 0 LEI  
insotite de procesele verbale de predare – primire si de fisele 
de experienta similara .   
 

Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, 
instalatii de care dispune operatorul economic 
pentru indeplinirea contractului de lucrari .  

Solicitat x                          Nesolicitat □ 

 
 Completarea  formular anexat  
Ofertantul va trebui sa demonstreze ca are in dotarea 
proprie sau sa faca dovada ca va dispune, prin 
inchiriere, pe durata contractului de toate mijloacele 
tehnice necesare realizarii obiectivelor viitorului 
contract. 
 

 Resurse umane şi structura managementului 
Solicitat x                       Nesolicitat □ 

Ofertantul trebuie să prezinte:  
a) DeclaraŃie referitoare la efectivele medii anuale ale 
personalului angajat şi al cadrelor de conducere în 
ultimii 3 ani (conform formular atasat ); 
b) Lista personalului responsabil – „cheie”, implicat in 
realizarea contractului, insotita de CV-uri. 
Lista cu personalul ,,cheie‘’ va fi insotita de 
documente emise de organisme acreditate (diploma 
de studii sau alte documente din care sa rezulte 
calificarea profesionala, precum si de curriculum vitae 
pentru fiecare expert in parte . 
 
 

Informatii privind subcontractanti  
 

Solicitat x                          Nesolicitat □ 

 
Prezentarea Formularului cu subcontractantii, specializarea, 
contract de subantrepriza. 
Prezentarea urmatoarelor informatii : 
- informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa 
fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea 
acestora; 
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      Subcontractantii vor prezenta toate documentele de 
calificare solicitate pentru participanti in cazul in care se 
depaseste 10 % din valoarea contractului . 
       Daca ofertantul vine in asociere, se vor prezenta toate 
documentele de calificare pentru asociati. 
       Autoritatea contractanta solicita ca in cazul unei 
asocieri, acordul/contractul de asociere sa fie legalizat 
inainte de semnarea contractului, in cazul in care oferta 
depusa este declarata castigatoare.  
 

 
V. ELABORAREA OFERTEI  
 
V.1)  Limba de redactare a ofertei  limba romana   

V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile  

V.3) Cuantumul garantiei de participare 1.000 Lei  

V. 4) Perioada de valabilitate a garantiei 
pentru participare 

90 zile  

V. 5) Modul de constituire a garantiei de 
participare 

Se constituie astfel : 
- fie prin depunerea unui ordin de plata sau fila cec cu 

conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta  
- fie prin achitarea sumei la casieria institutiei 
- fie prin scrisoare de garantie bancara care se prezinta in 

original  
V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice Ofertantii trebuie sa prezinte o descriere a metodologiei 

si a planului de  lucru conceput pentru prestarea 
serviciilor.  
 El va oferi informatii privind : 
- organizarea activitatilor , metodele de studiu si de 
cercetare utilizate , precum si masurile aplicate pentru 
controlul calitatii; 
- criterii , norme si prescriptii tehnice care au stat la baza 
intocmirii ofertei; 
Ofertantul are obligaŃia de a prezenta propunerea 
tehnică în corespondenŃă cu specificaŃiile tehnice din 
Caietul de sarcini şi o va introduce într-un plic 
inscripŃionat "Propunere tehnică". 
Ofertantul este obligat sa elaboreze proiectul tehnic, detaliile de 
executie, inclusiv caietele de sarcini pe specialitati, in conformitate cu 
toate reglementarile in vigoare pentru executia lucrarilor, precum si 
studiile de teren  si PAC In acest sens, propunerea tehnica va contine: 
- schita de proiect (Brief design – schita proiectului – traseu, sectiuni 
caracteristice); 
- o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput 
pentru prestarea serviciilor; 
- activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului 
implicat in indeplinirea contractului, precum si graficul de timp 
prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective; 
- obtinerea tuturor avizelor si acordurilor in vederea 
autorizarii investitiei vor intra in sarcina prestatorului. 
  

V.7) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

 Completarea unui formular centralizator de preturi sau alte formulare 
ce contin detalierea elementelor de cost ce formeaza propunerea 
financiara. ( formular anexat ) 

V.8.) Data pentru care se determina 
echivalenta leu/euro  

 
Curs de referinta comunicat de BNR in ziua 21.10.2009  
  

V.9) Prezentarea ofertei 
a) adresa la care se depune oferta 
 
b) data limita pentru depunerea ofertei  
c) numarul de exemplare  
d) mod de prezentare 
 
 
 

 
A. PRIMARIA COMUNEI 23 AUGUST  , loc. 23 August    
 
B. 05.11.2009 , ora 10:00  . 
C. Numarul de exemplare: 2 , din care: 
  - un exemplar original 
  - un exemplar in copie  
 
D. Modul de prezentare: 
Oferta va fi redactata cu cerneala neradiabila, ind osariata, 
numerotata, stampilata si semnata pe fiecare pagina  cu opis 
atasat. 
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e) modificarea si retragerea ofertei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) oferte intarziate  

     Oferta se va prezenta ambalatã într-un plic exterior, închis 
corespunzãtor si netransparent , marcat cu adresa autoritãtii 
contractante si cu inscriptia „A nu se deschide înainte de data 
05.11.2009 ora 12:00  ” însotitã de : 
- scrisoarea de înaintare;  
- scrisoarea de garantie de participare in  copie ; 
      În plicul exterior se vor introduce în plicuri separate,marcate cu 
denumirea si adresa ofertantului(pentru a permite returnarea ofertei 
fãrã a fi deschisã  în cazul în care oferta respectivã este declaratã 
întârziatã) urmãtoarele: 
-un plic marcat „Documente de calificare” (original si copie); 
-un plic marcat „Oferta tehnicã” (original si copie); 
-un plic marcat „Oferta financiarã” (original si copie);  
  
 
      Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de  mai 
sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate 
pentru rătăcirea acestuia. 
E.  Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare 
scrisã adresatã autoritãtii contractante pânã la data si ora deschiderii 
ofertelor. 
     Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majorã, cad în sarcina 
ofertantului. 
     Oferta depusã la o altã adresã a autoritãtii contractante decât cea 
stabilitã sau dupã expirarea datei si orei limitã pentru depunere este 
consideratã întârziatã si se returneazã nedeschisã. 
F.  Ofertele depuse dupã ora limitã men Ńionatã vor fi considerate 
întârziate şi vor fi respinse.  
 

V.10) Deschiderea ofertelor  Data 05.11.2009 , ora 12  , sediul Primariei Comunei 
23 August  -   
- ofertanti vor avea imputernicire din partea societatii pentru 
reprezentare la licitatie   

 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VI.1) Pretul cel mai scazut                                    □    
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economica       x 
Factor de evaluare 
1. Punctaj 
financiar. 
2. Punctaj tehnic. 

Pondere 
 
1.  80 puncte . 

 
2.  20 puncte . 

       
 

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

Pondere 
................................ 
............................... 
............................... 
.............................. 
.............................. 

 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul :  
 

1. Punctajul ptr. factorul de evaluare Punctaj financiar  se acorda astfel : 
 
          a) - ptr. cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda Punctajul maxim alocat  factorului de 
evaluare   
                respectiv 80 pct.  
               

   b) - ptr. alt pret decat cel prevazut la litera (a) Pret (n) , se acorda punctajul Pn astfel:  
 

                        Pn = Pret minim / Pret (n)  X  Punctaj maxim alocat  
        

2. Punctajul ptr. factorul de evaluare Propunere Tehnica  se acorda astfel : 
    

 
a) Termen de executie T = 20 pct. repartizate astfel : 
 
         - pentru executie de pana la 2 luni , T1 = 20 pct.  
         - pentru executie mai mare de 2 luni punctajul se calculeaza astfel : 
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                            Toferta =  2 / Termen exec. ofertat x T1 ; (Termen exec. ofertat exprimat in 
luni)  

 
 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA  
Informatii in corelatie cu pct.II 1.3 ; II 1.4; II 1.5. din Fisa de date a Achizitiei  
 

. 
VIII.1 AJUSTAREA  PRETULUI CONTRACTULUI    DA    □     NU     x 
 
( daca DA, se precizeaza situatiile in care se accepta ajustarea pretului si modul concret de ajustare) 
 
VIII.2.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI                    DA    x     NU     □   
  
VIII.3. Cuantumul garantiei de buna executie                            - 10 %    
Modul de constituire a garantie de buna executie  
 Scrisoare de garantie bancara de buna executie                        □   (conform formular anexa….) 
 Retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale       x    
 Depunere numerar                □ 
 
 
 
 
 
 
 

APROBAT , 
PRIMAR , 

MITRANA MUGUR VIOREL                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

                                                                                                                                ÎNTOCMIT , 
                                                                                                                                     CONSILIER JURIDIC  
                                                                                                                                        VOICU VIRGINIA 


