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COMUNA  BORŞ , JudeŃul  Bihor 
 
 

                    Data :17.11.2009 
  Se aprobă 

                                                                                                 PRIMAR 
                      Batori Geza 
       
 
 
 

  
 
     DOCUMENTA łIE  DE  ATRIBUIRE 
 
   AchiziŃie  proiecte  tehnice 
             (Proiect tehnic-PT,detalii de execuŃie- DDE, documentaŃii necesare pentru 
obŃinerea acordurilor,avizelor şi autorizaŃiilor în faza PT,asistenŃa tehnică din partea 
proiectantului pe durata execuŃiei)     
                                                         

pentru 
”Construire centru de bătrâni în locali-tatea Santăul Mare” 
”Modernizrea Casă  de Cultură în localitatea Santăul Mare”. 

 
            din cadrul  
 
proiectului  integrat  “ImbunătăŃirea sistemului de alimentare cu apă  în localitatea 
Sântion”,”Canalizare menajeră în localitatea Sântion”,”Modernizarea şi reabilitarea 
străzilor în localitatea Sântion”,”Construire centru de bătrâni în locali-tatea Santăul  
             Mare”,”Modernizrea Casă  de Cultură în localitatea Santăul Mare”. 
                                              -parte neeligibilă- 
 
 
 
Cod CPV- 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcŃia de lucrări publice (Rev.2) 
                - 71356200-1 Servicii de asistenŃă tehnică  (Rev.2) 
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                                         Capitolul  I 
   FISA DE DATE A ACHIZITIE 

 
1.a. Autoritatea contractantă 
 
Denumire : COMUNA  BORŞ 
Adresa: JudeŃul Bihor Strada:Principală, nr.200 
Localitate : Borş Cod poştal 417075 Tara : România 
Persoana de contact:Lile Georgeta Telefon : 0259/316155 
E-mail :primaria.bors@cjbihor.ro Fax : 0259/417291 
Adresa/ele de internet www. 
 
1.b. Principala activitate sau activităŃi ale autorităŃii contractante 
 
Autoritate publică locală Servicii generale ale administraŃiei publice locale 
Autoritatea contractantă achiziŃionează în 
numele alte autorităŃi contractante 

Da �                                Nu ����  

Alte informaŃii şi/sau clarificări pot fi 
obŃinute : 

La adresa mai sus menŃionată:Primăria Comunei 
Bors,Borş,nr.200,tel/fax 0259-316155/417291 

Date limită de primire a solicitărilor de 
clarificări : 

Adresa : localitatea Borş, nr. 200, judeŃul Bihor 
Data : 30.11.2009 Ora 14,oo 

Data limită de transmitere a răspunsului 
la clarificări : 

Data : 03.12.2009 Ora 15,oo 

 
1.c. InstituŃia responsabilă pentru soluŃionare contestaŃii: 
 
Denumire Consiliul NaŃional de SoluŃionare a contestaŃiilor 

de pe lângă A.N.R.M.A.P.  
Adresa : Str. Stavropoleos nr.6, sector 3 
Localitatea : Bucureşti Cod poştal : 030084 Tara : România 
E-mail: office@cnsc.ro Telefon : 021/310.46.41 
Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021/310.46.42 
1.d. Sursa de finanŃare 
Program FEADR M 322 
Buget local-cofinanŃare 

După caz, proiect/program finanŃat din fonduri comunitare 
Da ����                                Nu �  
Proiect finanŃat prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală –Măsura 322 
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
II.1) DESCRIERE 
II. 1.1) Denumire contract:  
  Servicii: Proiecte tehnice (Proiect tehnic-PT,detalii de execuŃie- DDE,  

                documentaŃii necesare pentru obŃinerea acordurilor,avizelor şi 
autorizaŃiilor în faza PT,asistenŃa tehnică din partea proiectantului pe durata execuŃiei 
lucrărilor) pentru   

 ”Construire centru de bătrâni în locali-tatea Santăul Mare” 
”Modernizrea Casă  de Cultură în localitatea Santăul Mare”. 

                                  din cadrul 
proiectului  integrat  “Imbun ătăŃirea sistemului de alimentare cu apă  în localitatea 
Sântion”, ”Canalizare menajeră în localitatea Sântion”,”Modernizarea şi reabilitarea 
străzilor în localitatea Sântion”,”Construire centru de bătrâni în localitatea Santăul  
Mare”,”Modernizrea Casă  de Cultură în localitatea Santăul Mare”. 
Lot 1: Proiect  tehnic(Proiect tehnic-PT,detalii de execuŃie- DDE,documentaŃii  
      necesare pentru obŃinerea acordurilor,avizelor şi autorizaŃiilor în faza PT,asistenŃa     
      tehnică din partea proiectantului pe durata execuŃiei lucrărilor) pentru 
          “Construire centru de batrâni în localitatea Santăul Mare” 
 
Lot 2:  Proiect  tehnic(Proiect tehnic-PT,detalii de execuŃie- DDE,documentaŃii  
      necesare pentru obŃinerea acordurilor,avizelor şi autorizaŃiilor în faza PT,asistenŃa   
      tehnică din partea proiectantului pe durata execuŃiei lucrărilor  ) pentru :   
          ” Modernizrea Casă  de Cultură în localitatea  Santăul Mare” 
 
 
II. 1.2) Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare  
 – lucrări, produse sau servicii – care corespund  obiectului contractului sau achiziŃiei) 
(a) Lucrări                              
□      

(b) Produse               
□     

(c) Servicii                X 
Proiectare 

ExecuŃie                                □ 
Proiectare şi execuŃie            □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunz. CerinŃelor specific. 
de autoritate contractantă     □ 

Cumpărare                
□              
Leasing                  □        
Închiriere               □  
Cumpărare în rate  □ 

Categoria serviciului     
2A X 
2B □ 
 
 

Principala locaŃie a lucrării    
 
Cod  CPV     
 □□□□□□□□ 

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

Principalul loc de prestare 
JudeŃul Bihor,Comuna Borş 
Cod  CPV -71322000-1    
                   -71356200-1 
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II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziŃie publică:   □    X                    
Încheierea unui acord cadru    :    □  

II .1.4 ) Durata contractului : Lot.1- 45 zile (calendaristice) 
                                               Lot.2- 30 zile (calendaristice) 
de la data încheierii contractului. 
II. 1.5 ) InformaŃii privind acordul cadru : Nu este cazul 
II.1.6 ) Divizare pe loturi  
               DA  □ X                                    NU □ 
 
Ofertele se pot depune pe: 
 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  □  X                  Toate loturile  □ 
 
Alte informatii referitoare la loturi: 
 
Lot 1: Proiect  tehnic :valoare estimată 56.329 lei 
           ( Proiect tehnic-PT,detalii de execuŃie- DDE,documentaŃii necesare pentru 
obŃinerea acordurilor,avizelor şi autorizaŃiilor în faza PT,asistenŃa tehnică din partea 
proiectantului pe durata execuŃiei lucrărilor ”       
  “Construire centru de batrâni în localitatea Santăul Mare”, 
           Conform tema de proiectare nr.1 şi Caiet de sarcini 
 
Lot 2:  Proiect  tehnic : valoare estimate 5.318 lei 
         ( Proiect tehnic-PT,detalii de execuŃie- DDE,documentaŃii necesare pentru obŃinerea 
acordurilor,avizelor şi autorizaŃiilor în faza PT,asistenŃa tehnică din partea proiectantului 
pe durata execuŃiei lucrărilor ”       
      ”Modernizrea Casă  de Cultură în localitatea Santăul Mare”. 
            Conform tema de proiectare nr.3 şi Caiet de sarcini 
 
II. 1.7 ) Ofertă alternative sunt acceptate :     Da �                                   Nu ����  X 
 
II.2) CANTITATEA ŞI SCOPUL  CONTRACTULUI 
 
II. 2.1 ) Total cerinŃe  : conform caietului de sarcini 
II. 2.2 ) OpŃiuni :      Da �                                Nu X 
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II.3. CONDIłII  SPECIFICE CONTRACTULUI 
 
II.3.1. Alte condiŃii particulare referitoare la 
contract 
II.3.2. Contract rezervat 

 
Da �                                Nu ����  X 

 
III. PROCEDURA 
 
1) Procedura selectată : Licita Ńie deschisă 
2) Etapa finală de licitaŃie electronică Da �                                Nu X 
3) LegislaŃia aplicată :  
OrdonanŃa de urgenŃă nr.34/2006, OUG 94/2007, OUG 19/2009, OUG 72/2009, 
Hot.nr.370/2009 şi orice act normativ referitor la modificarea şi completarea OUG 34/2006  
în vigoare până la data procedurii;  
Legea 337/2006 (rectif.de  RCT 337/2006);  
Hotărârea 925/2006; HG 1337/2006 privind completarea HG 925/2006, Hot.834 /2009 
privind completarea HG 925/2006 
OUG 30/2006 privind funcŃia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de acizitie publică,HG 942/2006 norme de aplicare OUG 30/2006 
Legea 228/2007 privind aprobarea OUG 30/2006 
Alte :H.G 782/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 
CNSC,OUG 74/2005 privind înfiinŃarea ANRMAP, HG 895/2006 privind funcŃionarea 
ANRMAP,Ordin 11/2007 pentru aprobarea Regulamentului de supraveghere a modului de 
atribuire a contractelor de achiziŃie publică,HG 782/2006 
Pentru aprobare Regulament de organizare si funcŃionare CNSC 
HG nr.28/09.01.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentaŃiei tehnico-
economice aferente investiŃiilor publice,Ordinul MDLP nr.863/02.07.2008 pentru aprobarea 
InstrucŃiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 
Prevederile cadru ale legislaŃiei comunitare privind managementului şi implementarea 
Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. 
Ordin 175/2007 privind Manualul operational pentru activitatea de observare şi verificare a 
atribuirii contractelor de achiziŃie publică,Legea 228/2007 
Legea 554/2004 a contenciosului administrativ 
Orice alte acte normative cu referire la obiectul  caietului de sarcini(Vezi  www.anrmap.ro) 
 
 
4) Modul de obŃinere a documentaŃiei de 
atribuire 

De pe SEAP şi este  necesara o notificare scrisa 
cu datele de contact ale operatorului (nume, 
adresa, tel/fax,e-mail,persoană 
contact)transmise 
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 la sediul Primăriei Comunei Borş 
judeŃul Bihor,Borş,nr.200,cod postal 417075,fax 
0259-417292,e-mail :  
primaria.bors@cjbihor.ro  până cel târziu în data 
de 03.12.2009 ora 10 pentru a putea beneficia 
de raspunsurile la clarificarile solicitate 

 
IV. SELECTIA SI CALIFICAREA CANDIDATILOR/OFERTANTIL OR 
 
        Documente de participare la procedura 
Persoana împuternicită de ofertant de a participa la deschidere va prezenta într-un dosar 
următoarele documente : 

• Imputernicire - original – 
• B.I./C.I./Paşaport – copie 
• GaranŃia de participare : scrisoare de garanŃie bancară - original (Formular 11)  
• Scrisoare de înaintare – original (Formular 8) 
• Documente care să ateste calitatea de IMM (unde este cazul) 

 
 
 
 
 

DETALII SOLICIT ĂRI 
IV.1) SituaŃia personală a candidatului/ ofertantului 
DeclaraŃie privind calitatea de participant 
     Solicitat  X             Nesolicitat  �  

CerinŃă obligatorie 
- DeclaraŃie privind  calitatea de participant-
Formular 1 

     - Acorduri de asociere, convenŃii de 
închiriere, contracte între asociaŃi, asociaŃi şi 
subcontractanŃi (dacă este cazul) – -Formular 2 

DeclaraŃie privind eligibilitatea 
     Solicitat  X             Nesolicitat  �  
 

CerinŃă obligatorie:prezentarea 
Formular A 
 şi/sau Cazier judiciar /Certificat echivalent 

IV.2) Capacitatea de exercitare a activitaŃii profesionale(înregistrare) 
  
Persoane juridice române : 
     Solicitat  X             Nesolicitat  �  
 
 
 

CerinŃă obligatorie: 
- Certficat constatator emis de oficiul 

registrului comerŃului cu maxim 30 zile 
înainte de data limita de depunere a ofertelor 
din care să rezulte că are ca obiect de 
activitate cel supus procedurii-original sau 
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copie legalizată 
- Documente care dovedesc o formă de 

înregistrare-Certificat de înregistrare 
xerocopie 

IV.3)Capacitatea economoco-financiara 
 
 InformaŃii privind situaŃia economico-      
 financiară 
 
       Solicitat  X             Nesolicitat  �  
 
Atunci când un grup de operatori 
economici depune oferta/candidatura 
comună, situaŃia economică şi financiară 
se demonstrează prin luarea în 
considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului. 
  
 În cazul asocierii documentele de 
calificare solicitate vor fi prezentate de 
către fiecare  asociat. 
 
     Dacă capacitatea economico-
financiară  este susŃinută printr-un 
angajament al unei alte persoane sau 
operator economic cf.art.186(1),acesta va 
depune toate documentele de calificare în 
forma cerută prin fişa de date a achiziŃiei. 
Nedepunerea documentelor de calificare 
de către susŃinător dă dreptul autorităŃii 
de a elimina operatorul economic 
participant la procedură    

InformaŃii cu privire la : 
a)-Declararea cifrei de afaceri pe ultimii trei 
ani financiari încheiaŃi 
prag valoric minim : 
lot 1 =112.650 lei 
lot 2=   10.630 lei 
  Formular 3 
b)-Certificat privind îndeplinirea obligaŃiilor 
de plată a  taxelor şi impozitelor către stat 
eliberat de DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice  
valabil la data deschiderii ofertelor 
-orginal sau copie legalizată 
a) Certificat privind îndeplinirea 
obligaŃiilor de plată a  impozitelor şi taxelor 
locale – eliberat de Primărie valabil la data 
deschiderii ofertelor 
-original sau copie legalizată 

- Persoanele juridice  române şi străine care 
desfăşoară activităŃi în străinătate trebuie să 
prezinte documente edificatoare pentru 
dovedirea eligibilităŃii în conformitate cu 
cerinŃele solicitate de autoritatea contractantă  

      Se vor accepta: 
-Certificate – echivalent  
-Cazier judiciar – echivalent 
-DeclaraŃii pe propria răspundere date în faŃa 
unui notar, autorităŃi administrative sau 
judiciare ObservaŃie : Impozitele şi taxele 
pentru care s-au acordat înlesniri la plată 
(amânări, eşalonări etc) de către organele 
competente nu se consideră obligaŃii 
exigibile de plată, în măsura în care s-au 
respectat condiŃiile impuse la acordarea 
înlesnirilor.  

Neprezentarea documentelor în forma 
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solicitată duce la descalificarea ofertantului 
IV.4)Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
InformaŃii privind capacitatea tehnică 
                
 Solicitat  X             Nesolicitat  �  
 
 
În cazul asocierii documentele de 
calificare solicitate vor fi prezentate de 
către fiecare  asociat. 
 
 
Dacă capacitatea tehnică este susŃinută 
printr-un angajament al unei alte 
persoane sau operator economic 
cf.art.186(1),acesta va depune toate -
documentele de calificare în forma cerută 
prin fişa de date a achiziŃieI. 
Nedepunerea documentelor de calificare 
de către susŃinător dă dreptul autorităŃii 
de a elimina operatorul economic 
participant la procedură  

2.Lista principalelor prestaŃii de proiectare în 
ultimii trei ani 
    - Formular C2 
3.Declaratie privind personalul implicat în 
realizarea serviciului-Formular F 
 -cu anexarea curriculum vitae pentru cei 
implicati in realizarea proiectului 
-Formular 5  
 
 

InformaŃii privind subcontractanŃii 
   Solicitat  X            Nesolicitat  �  

Se solicită completarea  Formular D 
cu subcontractanŃii şi specializarea acestora 
    

Standarde de asigurare a calităŃii 
 
Solicitat  X            Nesolicitat  �  
 
 

    CerinŃă obligatorie  : 
Certificat care atestă implementarea şi 
menŃinerea unui sistem al calităŃii activităŃilor 
desfăşurate (proiectare)în conformitate cu 
cerinŃele SR EN ISO 9001: 2001 (ISO 
9001:2000)-xerocopie 
 
 Asigurarea calităŃii prestaŃiei nu poate fi 
susŃinută printr-un angajament de o terŃă 
persoană sau operator economic ce deŃine un 
certificat ISO 9001. 

DETALII SOLICIT ĂRI 
h) ConfidenŃialitate 
Operatorul economic va preciza lista 
documentelor din ofertă care sunt 
confidenŃiale.  

Este opŃional. 
Se va marca de ofertant  
Lipsa listei cu documentele confidenŃiale 
presupune că documentele nu sunt 
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confidenŃiale. 
V. PREZENTAREA  OFERTEI 
 
V.1) Limba de redactare a ofertei  Limba de redactare : limba română 
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile 
V.3)GaranŃia de participare la licitaŃie 
            Solicitat    ����   X          
Nesolicitat   �  
 

CerinŃă obligatorie  
Garantia de participare pe loturi : 
Lot 1= 1.120 lei 
Lot 2=    105 lei 

V.4)Perioada de valabilitate a garanŃiei 
pentru participare  

Perioada de valabilitate a garanŃiei de participare 
este egală cu perioada de 

 valabilitate a ofertei-60 zile 
GaranŃia de participare va fi restituita: 

1.Pentru ofertantul câştigător la trei zile de la 
constituirea garanŃiei de bună execuŃie sumă 
iniŃială 0,5% din valoarea contractului fara tva şi 
înştiinŃarea autorităŃii contractante de către bancă 
despre vărsământul efectuat şi destinaŃia lui. 
2.Pentru ceilalŃi ofertanŃi după semnarea 
contractului de prestare a serviciului cu 
ofertantul câştigător  

V.5)Modul de constituire a garanŃiei de 
participare 
 
Autoritatea contractantă are dreptul de 
a reŃine garanŃia de participare, 
ofertantul pierzând astfel suma 
constituită, atunci când acesta din urmă 
se află  în oricare dintre următoarele 
situaŃii : 
-îşi retrage oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia. 
-oferta sa fiind stabilită câştigătoare nu 
constituie garanŃia de bună execuŃie în 
perioada de valabilitate a ofertei şi, 
oricum nu mai târziu de 15 zile de la 
semnarea contractului. 
-oferta sa fiind stabilită câştigătoare 
refuză să semneze contractul de 
achiziŃie publică în perioada de 

GaranŃia de participre va fi constituita cf.art.86 
din HGR 925/2006 
-scrisoare de garanŃie bancară original  
                           -Formular 11 
-OP sau filă CEC –în original  
OP trebuie depus cu cel putin 4 zile înainte de 
data deschiderii pentru a putea face dovada că 
suma a intrat în contul Primăriei Comunei Borş 
-în numerar la casieria Primăriei Comunei Borş 
- IMM-urile beneficiază de reducere de 50 %. 
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valabilitate a ofertei 
V.6) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Prezentarea tehnica va fi elaborata astfel incât sa 
respecte cerinŃele prevazute in caietul de sarcini 
şi a temei de proiectare 

V.7) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

a)Propunerea financiara va fi prezentata in 
Formular  10 B 
b)Propunerea financiara va fi fermă pe toata 
perioada de prestare a serviciului  , exprimata în 
lei şi echivalent în euro  
c)CerinŃă obligatorie : 
detalierea costurilor pentru servicii proiectare- 
Formular 9 
Data pentru echivalare euro este la data 
întocmirii studiului de fezabilitate 
20.03.2008 la curs  3,7310 lei/1 euro 

V.8) Prezentarea ofertei 
a) adresa la care se depune oferta 
 
b) data limita pentru depunerea ofertei  
c) numarul de exemplare in copie  
d) mod de prezentare 
e) modificarea şi retragerea ofertei 
f) oferte intarziate 

a)Adresa la care se depune oferta : 
Judetul Bihor,Primaria Comunei Bors, Borş, 
nr.200 
b)Data şi ora limită pentru depunerea ofertei : 
07.12.2009 ora 9 
c)Numarul de exemplare :1 original+ 4 copii 
d)Ofertantul trebuie sa prezinte oferta in original 
+ 4 copii  
-documentele in original şi in copii trebuiesc sa 
fie îndosariate,paginile numerotate ,însoŃite de 
opis al documentelor prezentate 
-ofertantul trebuie să sigileze originalul si fiecare 
set de copii în plicuri separate,marcând 
corespunzător plicurile cu ORIGINAL şi COPIE  
Plicurile se vor introduce într-un plic exterior 
,închis corespunzator 
-plicurile interioare trebuie să fie marcate cu 
denumirea şi adresa ofertantului , pentru a 
permite returnarea ofertei fără a fi deschisă ,în 
cazul in care oferta respectivă este declarată 
întârziată; propunerea financiară şi documentele 
de calificare se vor introduce în plicuri distincte 
marcate corespunzator 
-plicul exterior trebuie sa fie marcat numai cu 
adresa autoritatii contractante si cu inscriptia  
„A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 
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DE 07.12.2009 ora 1000” 

e)Modificarea sau retragerea ofertei se face în 
scris inainte de data si ora limita de 
depunere,07.12.2009 ora 9 
f)Ofertele intarziate sau depuse la o alta adresa 
decat cea stipulată vor fi returnate nedeschise 
g)Ofertele neînsoŃite de garanŃia de participare se 
resping. 

V.9) Deschiderea ofertelor Data, ora si locul deschiderii ofertelor 
07.12.2009 ora 1000 

judeŃul Bihor,localitatea Borş,nr.200 
sediul Primariei Comunei Borş 
 Persoana împuternicită de ofertant de a participa 
la deschidere va prezenta într-un dosar 
următoarele documente : 

• Imputernicire - original  
• B.I./C.I./Paşaport – copie 
• GaranŃia de participare : scrisoare de 

garanŃie bancară - original (Formular 11)  
• Scrisoare de înaintare – original 

(Formular 8) 
Documente care să ateste calitatea de IMM (unde 
este cazul) 

 
VI.  CRITERII  DE  ATRIBUIRE 

VI.1) PreŃul cel mai scăzut                                   □    
VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic       X 
Algorimul de calcul pentru evaluarea ofertelor: 
-  Oferta financiara - 60 % 
-  Oferta tehnica    – 40 % 
Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: 
            
                  Ptotal=Pfinanciar x 60% + Ptehnic x 40% 
 

1. Punctajul financiar se acorda astfel: 
a) pentru pretul cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 100 puncte; 
b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit a) se acorda punctaj astfel: 
Pfinanciar n =(pret minim/pretn) x 100 
Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile 

ofertate, exclusiv T.V.A. 
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2.Punctajul tehnic ( P durata   + P experienta )se acoda astfel:  
a) P durata       - Durata de executie cea mai scăzută : 60 puncte(durata minima 

acceptata 20 zile,maxim 30-45  zile) 
b) P experienta- Experienta similara în forma şi continutul solicitat :40 puncte  

 
Durata de executie  cea mai scurta  (în zile calendaristice) primeste 60 puncte 

                 (durata minima acceptata 20 zile,maxim 30-45 zile) 
 
       Pdurata n =Durata minima x 60 /Durata n  
 
ExperienŃa similară solicitătă  primeşte 40 puncte dacă  întruneşte condiŃiile de mai 
jos: 
                     ExperienŃă similară:Formular 4 
Minim un contract proiectare specific obiectului contractului (proiect tehnic nu 
studiu de fezabilitate) cu valoare de cel putin valoare estimata: 
 
Lot   1:    Servicii proiectare -  clădire nou construită (PT) (locuinŃe social-
administrative,blocuri,alte cădiri similare,valoarea lei000.50≥  
             -contract copie 
             -proces verbal de recepŃie (predare primire) a serviciului prestat 
             -recomandare de la beneficiar 
 
Lot    2:    Servicii proiectare reparatii- reabilitare clădiri(PT),valoarea lei000.5≥  
              -contract copie 
             -proces verbal de recepŃie (predare primire) a serviciului prestat 
               -recomandare de la beneficiar 
P experienta -Experienta similara in forma şi continutul  solicitat  primeste 40 puncte 
        
Neprezentarea documentelor în forma şi conŃinutul solicitat pentru demonstrarea 
experienŃei similare face ca oferta să nu primească punctele pentru acest factor de 
evaluare 
 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 
VII.1) Ajustarea preŃului contractului     
 DA �  NU  X 

 PreŃul contractului este ferm şi nu se acceptă 
actualizarea sau revizuirea lui. 
 

VII.2) GaranŃia de bună execuŃie a 
contractului 
       DA X        NU  �  

Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie este de 
10% 
GaranŃia de bună execuŃie se va constitui în 
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 maxim 10 zile de la semnarea contractului prin : 
 
1. scrisoare de garanŃie bancară 
     Formular 18 
2. reŃineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi parŃiale. 
In acest caz prestatorul are obligaŃia de a 
deschide un cont la dispoziŃia autorităŃii 
contractante, la o bancă agreată de ambele părŃi. 
 
Suma iniŃială care se depune de către contractant 
în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică 
de 0,5 % din preŃul contractului făraă TVA. 
Autoritatea contractantă are dreptul de a emite 
pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie 
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în 
limita prejudiciului creat, în cazul în care 
contractantul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile 
asumate prin contract. 
Anterior emiterii unei pretenŃii asupra garanŃiei 
de bună execuŃie autoritatea contractantă are 
obligaŃia de a notifica pretenŃia contractantului, 
precizând obligaŃiile care nu au fost respectate. 
Restituirea garanŃiei de bună execuŃie se face 
conf. art.92(3) din HG 925- 
-14 zile de la data încheierii procesului verbal de 
recepŃie la terminarea lucrărilor executate în baza 
proiectului respectiv. 
 

 
     Compartiment achiziŃii publice 
      Lile  Georgeta 


