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                                                                            SE  APROBĂ 

 PRIMAR, 
 

                                                                                                                             Ec.PETRE PARVU 
 
 

SECłIUNEA I 
 

FIŞA DE DATE A  ACHIZI łIEI 
 
 
 
 

I. INTRODUCERE  
 
 

1. Autoritatea contractantă 
 

Denumire: Primaria orasului Zimnicea 
Adresă: Str. Giurgiu  nr. 1, Zimnicea, jud. Teleorman 
Localitate: Zimnicea Cod poştal: łara: România 
Persoana de contact: Compartimentul 
AchiziŃii  
În atenŃia  doamnei:  jr. Burghiu Aurelia 

Telefon: 0247366431;   
 

E-mail:  cityhallzm@yahoo.com Fax: 0247366431 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 
Adresa autorităŃii contractante: Zimnicea , strada Giurgiu , nr. 1, jud. Teleorman 

 
2. Principala activitate  a autorităŃii contractante          
□ ministere ori alte autorităŃi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenŃii naŃionale 
□ autorităŃi locale  
□  alte instituŃii guvernate de legea publică 
□ instituŃie europeană/organizaŃie internaŃională 
□ altele 

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

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

       □ altele (specificaŃi) 
 
Autoritatea contractantă  nu achiziŃionează  în  numele altei autorităŃi contractante    
      
Alte informaŃii  şi/sau clarificări pot fi obŃinute: 
Compartiment Intern Specializat de 
Achizitii publice 

Zimnicea , str Giurgiu , nr. 1, jud. Teleorman. 
Tel: 0247/366431 ; Fax 0247/366780 
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Data limita de primire a solicitarilor de clarifica ri : 
                        Data : 07.12.2009 
                        Ora : 16.00 
Data limita de raspunsuri la clarificari : 
                        Data: 10.12.2009 
                        Ora : 16.00  
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaŃia de 
atribuire. În cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări de clarificări autoritatea 
contractantă are obligaŃia de a răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităŃi. Răspunsurile 
se transmit  către toŃi operatorii economici care au obŃinut documentaŃia de atribuire Răspunsul 
la clarificări se transmite cu cel puŃin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în 
măsura in care clarificarile sunt solicitate in termen util. 
Reguli de comunicare şi transmitere a datelor 
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să se transmită în 
scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi  în momentul 
primirii. 
Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităŃi: 

� prin poştă; 
�  prin fax; 
� posta electronica 
� prin orice combinaŃie a celor de mai sus. 

Operatorul economic poate transmite o solicitare de participare: 
� în scris   - prin poştă; 
� prin fax; 
�  prin orice combinaŃie a celor de mai sus. 

InstituŃia responsabilă  pentru soluŃionare contestaŃie  
- calea administrativ-jurisdicŃională prin adresare Consiliului NaŃional de SoluŃionare a 
ContestaŃiilor, denumit în continuare Consiliu, în condiŃiile O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile 
si completarile ulterioare. 
CompetenŃa de soluŃionare contestaŃii este dată de opŃiunea părŃii vătămate: 

• fie, Consiliului;  
• fie, instanŃei de judecată. 

Consiliul este competent: 
• să soluŃioneze contestaŃiile formulate în cadrul procedurii de atribuire 

înainte de încheierea contractului; 
• să se pronunŃe asupra legalităŃii  procedurilor  şi operaŃiunilor desfăşurate 

în atribuirea unui contract de achiziŃie publică; 
• să emită opinie asupra litigiului dedus judecăŃii  dacă instanŃa de judecată 

solicită acest lucru. 
ContestaŃia se formulează în scris de către partea care se consideră vătămată trebuie sa 
contina urmatoarele elemente: 
                       •    numele, domiciliul sau resedinta contestatorului, ori pentru persoanele 
juridiuce, denumirea, sediul lor si codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se 
vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce calitate; 
                      •denumirea si sediul autoritatii contractante; 
                      •obiectivul contestatiei; 
                      •motivarea in fapt si in drept a cererii; 
                      •mijloacele de proba pe care se sprijină contestaŃia, în masura in care este 
posibil; 
                     •semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice. 
ParticipanŃii în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se pot asocia la contestaŃie printr-o 
cerere proprie care trebuie să conŃină toate elementele prevăzute pentru contestaŃie. 
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ContestaŃia trebuie să conŃină următoarele elemente: 
• numele, domiciliul sau reşedinŃa contestatorului, ori pentru persoanele 

juridice, denumirea, sediul lor şi  codul unic de înregistrare. În cazul 
persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce 
calitate;  

• denumirea şi sediul autorităŃii contractante; 
• denumirea obiectului contractului de achiziŃie publică şi procedura de 

atribuire aplicată; 
• obiectul contestaŃiei; 
• motivarea în fapt şi în drept a cererii; 
• mijloacele de probă  pe care se sprijină contestaŃia, în măsura în care este 

posibil;  
• semnătura părŃii sau a reprezentantului persoanei juridice. 

ContestaŃiei i se va ataşa copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi 
copii după alte înscrisuri, dacă acestea sunt disponibile. 
O copie a contestaŃiei şi a înscrisurilor ataşate, dacă acestea sunt disponibile, va fi transmisă 
de către contestator autorităŃii contractante. 
ParticipanŃii  la procedura de atribuire trebuie să fie înştiin ŃaŃi de către autoritatea 
contractantă, în termen de 1 zi de la primirea notificării privind contestaŃia. 
ContestaŃia poate fi depusă în toate fazele procedurii de atribuire şi împotriva oricărui act al 
autorităŃii contractante în termenul  de depunere prevăzut de ordonanŃă. 
Termenul de depunere al contestaŃiei se calculează de la data luării la cunoştinŃă de către 
contestator despre un act al autorităŃii contractante pe care acesta îl consideră nelegal.  
Termenul de depunere al contestaŃiei este : 

- 10 zile de la data luării la cunostinta despre un act al autoritatii 
contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului 
care urmeaza sa fie atribuit, estimata este mai mare decat pragurile 
valorice prevazute la art. 55 alin(2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- 5 zile de la data luării la cunostinta de un act al autoritatii contractante 
considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza 
sa fie atribuit, estimata este egala sau mai mica decat pragurile valorice 
prevazute la art.55 alin.(2)din ordonanta. Partea nu se poate adresa, 
pentru solutionarea aceleasi cereri, concomitent Consiliului National de 
Solutionare a Contestatiilor si instantei judecatoresti competente. In caz 
contrar, se prezuma renuntarea la calea administrativ-jurisdictionala, 
partea avand obligatia de a notifica Consiliului introducerea cererii la 
instanta judecatoreasca competenta.   

Denumire: Consiliului NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor  
Adresă: Strada Stavropoleos, nr. 6. Sector 3, Bucuresti 
Localitate: Bucureşti                                    Cod poştal:   030084                   łara: România 
E-mail: office@cnsc.ro                                Telefon: 021 310.46.41 
Adresă internet: www.cnsc.ro                      Fax: 021/3104642 
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3. Surse de finanŃare 
1.  Fonduri structurale, de coeziune sau din alte 
fonduri complementare  
2. Completare  din venituri proprii. 

După caz, proiect/program finanŃat din 
fonduri comunitare  DA ■        NU □   

 

 
II.  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
1.  Descriere 
1.1. Denumire contract: ,, Servicii de proiectare pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
obiectivelor: Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1  ,,Miron Radu Paraschivescu’’, Şcoala de Arte şi 
Meserii nr.2 şi Şcoala cu clasele I- VIII nr. 3, Zimnicea” în vederea depunerii acestora pentru 
obtinerea de finantare in cadrul Programului Operational Regional Axa 3 domeniul de 
interventie 3.4” 
1.2. Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(a) Lucrări                              □      (b) Produse               □       (c)Servicii                  ■    
ExecuŃie                                 □ 
Proiectare şi execuŃie             □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare a cerinŃelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                            □ 

Cumpărare                 □           
Leasing                       □         
Închiriere                    □  
Cumpărare în rate       □ 
 

Categoria serviciului    
2A □ 
2B □ 
 
 

Principala locaŃie a lucrării:    
 

Principalul loc de livrare:  Principalul loc de 
prestare servicii: 
1. Sediul Primăriei 
Oraşului Zimnicea 
Adresă: Str. Giurgiu  
nr. 1, Zimnicea, jud. 
Teleorman 

Cod  CPV 
 

 

  
71322000-1 - Servicii de 
proiectare tehnica 
pentru constructia de 
lucrari publice (Rev.2) 

1.3. Procedura se finalizează prin: 
1.3.1.Contract de achiziŃie publică: ■                           
1.3.2.Încheierea unui acord cadru:   □    
          1.3.2.1. InformaŃii privind acordul-cadru:  
                                        Acordul-cadru cu mai mulŃi operatori □     
                                        Acord cadru cu un singur operator   □        
          1.3.2.2.Posibilitatea de a relua competiŃia cu semnatarii acordului-cadru:   □        
   
1.4. Durata contractului de achiziŃie publică este  de : 30 zile  
 
1.5. Divizare pe loturi  
  da □     nu ■  
Ofertele pot fi depuse pe unul sau mai multe loturi. 

  1.6. Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU ■ 
SUNT CONSIDERATE OFERTE ALTERNATIVE INCLUSIV OFERTELE ÎN CARE SE REGĂSESC LA NIVELUL 
ECHIPEI DE IMPLEMENTARE ACEEAŞI EXPERłI (FIE CĂ ESTE VORBA DOAR DE UNUL SAU MAI MUL łI 
EXPERłI). 
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2. Cantitatea sau scopul contractului 
1. ,, Servicii de proiectare pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea obiectivelor: Şcoala cu clasele 
I-VIII nr. 1  ,,Miron Radu Paraschivescu’’, Şcoala de Arte şi Meserii nr.2 şi Şcoala cu clasele I- VIII 
nr. 3, Zimnicea” în vederea depunerii acestora pentru obtinerea de finantare in cadrul Programului 
Operational Regional Axa 3 domeniul de interventie 3.4” 
 2. Cantitatea contractului: Conform   ANEXA 1- Fişa de date a achiziŃiei şi detaliat în Caietul de 
sarcini.   
 

 
 
 
 III.  CONDI łII SPECIFICE CONTRACTULUI  
 
1.  Alte condiŃii particulare referitoare la contract: 
          1.1. Contract rezervat  
          1.2. Altele 

 
  DA   □                                  NU ■ 
  DA   □                                  NU ■ 
 

 
 
 
IV. PROCEDURA 
 
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                                     □ 

2.  Etapa finală de licitaŃie electronică       DA    □       NU  ■ 
       
 
3. LegislaŃia aplicată:  
O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare din OUG 94/2007 si  H.G. 925 /2006 cu modificarile si completarile ulterioare;  
Ordinul ANRMAP nr.51/2009 ,O.U.G. nr.30/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte 
normative cu relevanta pentru achizitiile publice si in administratia publica 

 
 
 
 

Denumire Cod CPV 
1. Servicii de proiectare 71322000-1  
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V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI / SAU SELECłIE 
 
1. SituaŃia personală a candidatului /ofertantului 
1.1. DeclaraŃii privind eligibilitatea  
 
Solicitat ■          Nesolicitat □ 

CerinŃă obligatorie:  
1. DeclaraŃie privind eligibilitatea  conform art. 180 din 
O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul  12A). 
 
Încadrarea în situaŃia  prevăzută  la art. 180  din 
OrdonanŃa de urgenŃă nr. 34/2006 atrage excluderea 
ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de achizŃie publică .  
In caz de neprezentare nu va fi permisa completarea 
ulterioara, eventuala neprezentare a acestora are ca efect 
descalificarea ofertantului. 

1.2. Documente care demonstrează 
neîncadrarea în prevederile art. 181  
 
Solicitat ■          Nesolicitat □ 

CerinŃă obligatorie:  
Declaratie privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute 
la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formular 12B). 
 
In caz de neprezentare nu va fi permisa completarea 
ulterioara, eventuala neprezentare a acestora are ca efect 
descalificarea ofertantului. 

 
1.3.Certificate constatatoare privind 
indeplinirea obligaŃiilor exigibile de 
plată a impozitelor şi taxelor către 
stat, inclusiv cele locale 
 
 

 
Solicitat ■          Nesolicitat □ 
 

 

Pentru  persoane juridice  române: 
1. Certficat privind plata obliga Ńiilor la bugetul de stat şi 
a contribuŃiilor la asigurările sociale; asigurările sociale 
de stat, somaj, asigurări de sănătate emis de administraŃia 
financiară competentă. 
2. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale 
eliberat de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte 
Venituri ale Bugetului Local. 
Documentele vor fi prezentate în original sau în copie 
legalizată şi vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. 
 
Pentru  persoane juridice  străine: 
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare 
(certificate, alte documente echivalente) prin care să 
dovedească că şi-a îndeplinit obligaŃiile de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor către buget. 
Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată. 
 
OfertanŃii care nu si-au îndeplinit obligaŃiile exigibile de 
plata a impozitelor si taxelor către stat inclusiv cele locale  
precum si contribuŃiile pentru asigurările sociale de stat vor 
fi excluşi din procedura de achiziŃie.  
                                        

1.3. DeclaraŃie privind calitatea de 
participant la procedură 
 
Solicitat ■          Nesolicitat □ 

DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedură 
(Formular 12 C)  
Ofertantul nu are dreptul: 
- să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau 
comune, sub sancŃiunea excluderii din competiŃie a tuturor 
ofertelor în cauză; 
- să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat 
ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancŃiunea 



 8  

excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care 
este ofertant asociat. 

2. Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare) 
 
Solicitat ■         Nesolicitat □ 

CerinŃă obligatorie:  
Pentru  persoane juridice  române: 
1. Certificatul de înregistrare fiscală, original sau  în 
copie legalizată sau  cu semnătură şi ştampilă din care să 
rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăŃii. 
2. Certificatul constatator  eliberat de Oficiul Registrului 
ComerŃului de pe lângă instanŃa  competentă, cu cel mult 
30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertei,  în 
original, copie legalizată  cu semnătură şi ştampilă, emis cu 
cel mult o lună înainte de data desfăşurării licita Ńiei.  
 
Pentru persoane fizice române 
      Autoriza Ńia de funcŃionare, precum şi orice alt 
document edificator considerat necesar pentru dovedirea 
atestării sau apartenenŃei din punct de vedere profesional la 
categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului. 

 
Pentru  persoane juridice/fizice  străine: 
     Documente edificatoare care să dovedească o formă de 
înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare 
ori apartenenŃă din punct de vedere profesional, în 
conformitate cu prevederile legale din Ńara în care ofertantul 
este rezident. Documentele vor fi prezentate în traducere 
legalizată, în limba română (original). 
În situaŃia în care din documentele solicitate reiese că 
ofertantul nu îşi poate exercita activitatea, sau 
documentele nu sunt în termenul de valabilitate, nu sunt 
prezentate în forma solicitată sau lipsesc, acesta va fi 
exclus de la procedura pentru atribuire a contractului. 

3. SituaŃia  economico-financiară                                   
3.1InformaŃii privind situaŃia 
economico-financiară 
 
Solicitat ■          Nesolicitat □ 

 

CerinŃe obligatorii:  
1.Fişă de informaŃii generale (Formular 1) 
2.BilanŃul contabil din anul precedent, vizat şi înregistrat 
de organele competente şi/sau, dupa caz, rapoarte anuale, 
scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societaŃi 
recunoscute de audit financiar şi contabil precum şi orice 
alte documente legale edificatoare prin care 
candidatul/ofertantul îşi poate dovedi capacitatea 
economico-financiară.  
3. DeclaraŃie privind cifra de afaceri în ultimi 3 ani. Se 
solicită o cifră medie anuală de afaceri de minim 150.000 
Euro. 
4. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaŃia 
economică şi financiar ă invocând şi susŃinerea acordată 
de către o altă persoană, indiferent de natura relaŃiilor 
juridice existente între ofertant şi persoana respectivă, 
atunci are obligaŃia de a dovedi susŃinerea de care 
beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al 
persoanei respective prin care aceasta confirmă faptul că va 
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pune la dispoziŃia ofertantului resursele financiare invocate. 
Persoana ce asigură susŃinerea financiară trebuie să depună 
documente care dovedesc că în ultimii cinci ani, nu a fost 
condamnată, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe 
judecătoreşti, pentru participare la activitaŃile unei 
organizaŃii criminale, corupŃie, fraudă şi sau spălare de 
bani. 

3.2 Acordul ofertantului ca plata 
serviciilor de proiectare să se 
realizeze în proporŃie de 50% la 
predarea documentatiei proiectelor 
tehnice si 50% după acceptarea spre 
 finanŃare a proiectelor cu 
Autoritatea de Management, din 
bugetul proiectului. 
 
Solicitat ■          Nesolicitat □ 
 
AtenŃie! Lipsa acestui angajament 
duce din start la descalificarea 
ofertantului. 

 

Acord scris semnat de ofertant. 

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

CerinŃe obligatorii: 
1.Lista a principalelor prestări de servicii similare  
ultimii 3 ani    
Ofertantul va prezenta   o listă a principalelor prestări de 
servicii similare   în ultimii 3 ani, (Formularul 12E şi 
Formularul 12E.1), conŃinând valori, perioade, beneficiari, 
indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităŃi contractante 
sau clienŃi privaŃi. Prestările de servicii similare se confirmă 
prin prezentarea unor certificate/documente emise sau 
contrasemnate de o autoritate ori de către clientul 
beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat 
şi, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea 
obŃinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, 
demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o 
declaraŃie a ofertantului. 
 

2. ExperienŃa similară (Formularul 2)  
 
Ofertanul va face dovada încheierii în ultimii 3 ani a minim 
5 (cinci) contracte pentru servicii de proiectare, dintre care 
minim 3 (trei) să fi fost realizate pentru proiecte pentru care 
s-a solicitat finanŃare prin intermediul Programului 
OperaŃional Regional. Valoarea cumulată a investiŃiilor 
trebuie să fie de minim 2.000.000 Euro. 
 
Ofertanul va face dovada participării la elaborarea 
documentaŃiei de finanŃare pentru minim 5 proiecte depuse 
spre finanŃare în cadrul Programului OperaŃional Regional. 
 
Minim 1 proiect acceptat spre finantare din fonduri 
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europene, al cărei beneficiar să fie o unitate de învăŃământ. 
 
Minim 2 contracte de consultanŃă  pentru elaborarea 
documentaŃiei tehnice de finanŃare pentru unităŃi de 
învăŃământ. 
 
3. Informa Ńii referitoare la personalul de specialitate. 
         Ofertantul  va  prezenta  lista cu  Personalul de 
specialitate (Formularul 12Ia),  şi  Lista categoriilor de 
experti implicaŃi in derularea contractului (Formularul 
12Ib); listele vor fi însoŃite de CV-uri.  Ofertantul trebuie 
să facă dovada că la data depunerii ofertei are angajat cu 
contract de muncă înscris la ITM cel puŃin un expert 
certificat în management de proiect, conform cerinŃelor 
formulate mai jos. În cazul unei asocieri, se solicită cel 
puŃin unuia dintre membrii asocierii. AtenŃie  Lipsa acestui 
expert duce din start la descalificarea ofertantului. 
În vederea derulării contractului, ofertantul trebuie să 
dispună de minim: 
 
1. Manager de proiect: 
a. Studii superioare, absolvite cu diploma de licenta; 
b. Minim 10 ani experienŃă în domeniul managementului 

de proiect; 
c. Studii universitare sau post-universitare; 
d. Minim 3 ani experienŃă coordonare echipe în proiecte 

de complexitate similară (pentru instituŃii/organizaŃii 
cu distribuŃie teritorială semnificativă) 

e. Certificări relevante: cel putin 1 certificare 
profesionala de manager de proiect recunoscuta 
national si international (cel putin european – de 
exemplu Project Management Professional (PMP), 
PMI sau echivalent); 

f. Implicarea in calitate de coordonator de proiect in cel 
putin 3 proiecte derulate de institutii publice care au 
implicat elaborarea documentatiei complete de 
finantare din fonduri structurale, din care cel putin un 
proiect sa fie in cadrul unei unităŃi de învăŃământ; se 
vor prezenta recomandări care sa ateste participarea si 
modul de prestare a serviciilor;  

g. CompetenŃe relevante: minim 1 recomandare emisă de 
către un client pentru un proiect desfăşurat în cadrul 
unei Institutii publice; 

  
2. Asistent Manager de Proiect 

a. Minim 5 ani experienta profesionala. 
b. Certificari relevante: cel putin 1 certificare profesionala 

de manager de proiect, recunoscuta national si 
international (cel putin european – de exemplu Project 
Management Professional (PMP), PMI, Certified 
Associated Project Manager (CAPM) sau echivalent); 

c. Minim 3 ani experienta coordonare echipe în proiecte de 
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complexitate similara, din care cel putin unul in 
domeniul educational; se va prezenta recomandarea care 
sa ateste modul de prestare a serviciilor; 

d. Implicarea in echipa de proiect pentru cel putin 2 
proiecte derulate de institutii publice care au implicat 
elaborarea documentatiei complete de finantare din 
fonduri structurale (studiu de fezabilitate, elaborare 
solutie tehnica, cerere de finantare), din care cel putin un 
proiect sa fie in cadrul unei universitati; se vor prezenta 
recomandari care sa ateste participarea si modul de 
prestare a serviciilor; 

e.  Cel putin un curs de management de proiect urmat in 
ultimii 2 ani; 
 

3. Inginer Constructii Civile 
a. Studii superioare de specialitate, absolvite cu 

diploma de licenta; 
b. Minim 5 ani experienta profesionala; 
c. Participare la minim 5 proiecte de similare, din care 

cel putin 1 proiect de anvergura similara;  
d. CompetenŃe relevante: minim 1 recomandare emisă 

de către un client pentru un proiect desfăşurat în 
cadrul unei InstituŃii publice; 

 
4. Arhitect lucrari civile (2 experti) 

a. Studii superioare de specialitate (arhitectura) , 
absolvite cu diploma de licenta; 

b. Minim 5 ani experienta profesionala; 
c. Membru in organizatii profesionale de specialitate 

(Ordinului Arhitectilor din Romania sau alta 
organizatie similara din Uniunea Europeana);  

d. CompetenŃe relevante: minim 1 recomandare emisă 
de către un client pentru un proiect desfăşurat în 
cadrul unei Institutii publice; 
 

5. Inginer InstalaŃii 
a. Studii superioare de specialitate (arhitectura) , 

absolvite cu diploma de licenta; 
b. Minim 5 ani experienta profesionala; 
c. CompetenŃe relevante: minim 1 recomandare emisă 

de către un client pentru un proiect desfăşurat în 
cadrul unei Institutii publice; 

 
 
6. Expert asigurarea calitatii: 

a. Studii superioare, absolvite cu diploma de licenta; 
b. Minim 10 ani experienŃă în domeniul asigurării 

calităŃii 
c. Minim 3 ani experienŃă în domeniul asigurarii 

calitatii in proiecte de complexitate similară (pentru 
instituŃii/organizaŃii cu distribuŃie teritorială 
semnificativă) 
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d. Certificări relevante in domeniul managementului 
de calitate: se solicita minim 1 certificare emisa de 
un organism national sau international recunoscut in 
domeniul asigurarii calitatii;  

e. CompetenŃe relevante: minim 1 recomandare emisă 
de către un client pentru un proiect desfăşurat în 
cadrul unei Institutii publice; 

 
 
7. Expert infrastructura IT şi telecomunicatii 

 
a. Studii superioare de electronica si telecomunicatii 

sau echivalent, absolvite cu diploma de licenta; 
b. Pregatire de specialitate in domeniul 

telecomunicatiilor de inalta performanta sau 
speciale; 

c. Minim 10 ani experienta profesionala; 
d. Participare la realizarea documentatiei de finanŃare, 

inlusiv proiectare în cadrul a cel puŃin 3 proiecte  
depuse pentru obŃinere de finanŃare din fonduri 
structurale, din care cel putin unul în cadrul POR;  

e. CompetenŃe relevante: minim 1 recomandare emisă 
de către un client pentru un proiect desfăşurat în 
cadrul unei Institutii publice; 

 
8. Expert Fonduri Structurale; 

a. Minim3 ani experienta profesionala; 
b. Minim 3 ani experienta in accesarea fondurilor 

europene; 
c. Minim 3 proiecte, elaborate si acceptate, pentru 

finanŃare din fonduri structurale;  
d. Minim 3 recomandari emise de către beneficiari 

autorităŃi publice pentru proiecte care sa fi implicat 
participarea la intocmirea documentatiei complete 
de finanŃare (studiu de fezabilitate, elaborarea 
solutiei tehnice, cererea de finantare) din fonduri ale 
Uniunii Europene; se vor prezenta recomandari ale 
beneficiarilor care sa ateste participarea si modul de 
prestare a serviciilor. 

 
9. Expert Fonduri Structurale; 

e. Minim 3  ani experienta profesionala; 
f. Minim 3 ani experienta in accesarea fondurilor 

europene; 
g. Minim 1 (un) proiect, elaborat si acceptat pentru 

finanŃare din fonduri structurale;  
h. Minim 3 recomandari emise de către beneficiari 

autorităŃi publice pentru proiecte care sa fi implicat 
participarea la intocmirea documentatiei complete 
de finanŃare (studiu de fezabilitate, elaborarea 
solutiei tehnice, cererea de finantare) din fonduri ale 
Uniunii Europene; se vor prezenta recomandari ale 



 13 

beneficiarilor care sa ateste participarea si modul de 
prestare a serviciilor. 
 

 
 
5. DeclaraŃie privind efectivul mediu anual.  
Ofertantul va prezenta o declaraŃie cu efectivul mediu al 
personalului  angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 
ani (Formular 12 I).                      

4.2.InformaŃii privind standarde de 
asigurare a calităŃii 
 
Solicitat ■         Nesolicitat □ 
 

Ofertantul trebuie sa prezinte certificate emise de 
organisme independente care atesta respectarea 
standardelor de asigurare a calitatii ISO-9001-2001 şi 
mediului ISO 14001-2004,  
Conditie obligatorie La elaborarea ofertei operatorii 
economici conform art.34, alin.2 din OUG nr.34/2006 
actualizata , sa  indice faptul ca au tinut cont de obligatiile 
referitoare la conditiile de munca si protectia a muncii care 
sunt in vigoare la nivel national  si care trebuie respectate 
pe parcursul derularii contractului. 

4.3. InformaŃii privind 
subcontractanŃii 
 
Solicitat ■         Nesolicitat □ 

Dacă este cazul; 
•  Se   va   completa   lista   cuprinzând  subcontractanŃii,  
însoŃită şi de acordurile de subcontractare, partea/părŃile din 
contract care urmează a fi subcontractate precum şi datele 
de recunoaştere ale subcontractanŃilor propuşi şi 
specializarea acestora; subcontractanŃii care urmează să 
îndeplinească mai mult de 10% (în exprimare valorică) din 
contractul de achiziŃie publică trebuie să completeze cu 
propriile date (Formularul nr. 12G).  
   Se va prezenta un contract de asociere. 

4.5 Asociere 
 
Solicitat ■         Nesolicitat □ 

    Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se 
asocia in scopul depunerii unei oferte comune, fara a fi 
obligaŃi sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. 
Fiecare dintre aceştia isi asuma obligaŃia pentru oferta 
comuna si răspunde pentru orice consecinŃe ale viitorului 
contract de achiziŃie publica. 
       Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca 
asocierea sa fie legalizata înainte de încheierea contractului 
de achiziŃie publica, in cazul in care oferta comuna este 
declarata castigatoare.  
        AsociaŃii desemnează din rândul lor pe cel care, in 
cazul atribuirii contratului de achiziŃie publica, ii reprezintă 
in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider 
de asociaŃie. 
      Ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri: 
    a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori 
economici; 
    b) să depună candidatură/ofertă individuală şi o altă 
candidatură/ofertă comună; 
    c) să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte. 
       In cazul asocierii mai multor ofertanŃi, cerinŃele privind 
situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a 
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activitatii profesionale, situatia economico-financiara  
trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte 
cerinŃe privind capacitatea tehnica si capacitatea 
economico-financiara trebuie sa fie îndeplinite prin cumul 
de grupul de asociaŃi. 

Alte documente  
Solicitat ■       Nesolicitat □ 

DeclaraŃie privind încadrarea ofertantului în categoria 
I.M.M.-urilor sau orice alt document emis de autorităŃile 
competente prin care se atestă calitatea de I.M.M., conform 
prevederilor Legii nr. 346/2004. (Dacă este cazul.) 

 
 
 
 
 
 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
1.  Limba de redactare a ofertei  Limba română; 

 Oferta şi documentele care o însoŃesc trebuie să fie 
redactate în limba română. Documentele emise de 
instituŃii/organisme oficiale din Ńara în care ofertantul străin 
este rezident pot fi prezentate în altă limbă cu condiŃia ca 
acestea să fie însoŃite de o traducere autorizată şi legalizată 
în limba română. 
Prezentarea oricărui document netradus şi legalizat în limba 
română se consideră lipsă document, având ca efect 
descalificarea ofertantului/candidatului. 

2. Perioada de valabilitate a ofertei  60 de zile de la data limită stabilita pentru depunerea 
ofertei          

3. GaranŃie de participare 
Solicitat ■          Nesolicitat □ 

1. Cuantumul garanŃiei pentru participare: 
 -     5000 RON                                   
2. Mod de constituire a garanŃiei pentru participare : 

- scrisoare de garanŃie bancară în original – Formular 
nr. 11  (Scrisoare de garanŃie bancară  pentru 
participarea cu ofertă la procedura de atribuire a 
contractului de achiziŃie publică), din secŃiunea III;   

- Numerar depus la casieria instituŃiei;  
- plata cu ordin de plată în contul nr. 

RO26TREZ61024650271XXXXX, deschis la 
Trezoreria Zimnicea. 

3. Perioada de valabilitate a garanŃiei de participare: va 
fi egală cu perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile. 
Scrisoarea de garanŃie bancară va fi prezentată în original, 
şi poate fi eliberată de către o bancă din Romania sau de o 
bancă din străinătate cu corespondent în România. 
Restituirea garanŃiei de participare se realizează conform 
prevederilor art. 88 din HG 925/ 2006. 
Autoritatea contractantă are dreptul de a reŃine garanŃia de 
participare în cazurile prevăzute la art. 87 din HG 925/ 
2006. 
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4. Constituirea garanŃiei de bună 
execuŃie a contractului 
Solicitat ■          Nesolicitat   □       

1. Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie a contractului 
de furnizare: 10% din preŃul contractului, fără T.V.A.; 
2. Modul de constituire a garanŃiei de bună execuŃie a 
contractului de furnizare: 

     -  Scrisoare de garanŃie bancară în favoarea 
autorităŃii contractante (Formular 19  – Scrisoare 
bancară de bună execuŃie  SecŃiunea III); 

- ChitanŃă care dovedeşte achitarea garanŃiei la 
casieria primariei orasului Zimnicea. 

5. Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

1. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat 
şi complet în corelaŃie cu  specificaŃiile tehnice.   
 Propunerea tehnică va conŃine un comentariu, articol cu 
articol al tuturor specificaŃiilor conŃinute în Caietul de 
Sarcini  şi detalierea organizării şi metodologiei , prin care 
se va demonstra corepondenŃa propunerii tehnice cu 
specificaŃiile Caietului de Sarcini. 
10. Se va prezenta ,,Lista categoriilor de experŃi’’   
implicaŃi in derularea contractului (Formularul nr. 12Ib);  
 
În cazul în care un expert nu întruneşte condiŃiile 
stipulate de Formularul nr 12B, PE CARE 
OFERTANTUL ŞI LE ASUM Ă,  expertul va fi exclus 
din orice alt contract/contracte ale autorităŃii 
contractante pe o perioadă de 2 ani . 
3. Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât 
informaŃiile cuprinse în aceasta să permită identificarea 
facilă în procesul de evaluare, a corespondenŃei cu 
specificaŃiile tehnice minime din Caietul de Sarcini.  

6. Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

 Prezentarea propunerii financiare: 
1.Propunerea financiară va fi exprimată în lei şi euro şi va fi 
însoŃită de  Formularul de ofertă nr. 10B  şi  Formularul 
nr. 9 – Centralizator de Pret şi Durata 
2. PreŃurile unitare vor fi prezentate în Formularul nr. 9 – 
Centralizator de Pret şi Durata. 
3. DestinaŃia finală a produsului:  
Sediul Primăriei Orasului Zimnicea, Str. Giurgiu  nr. 1, 
Zimnicea, jud. Teleorman. 
4. Data pentru care se determină echivalenŃa leu/euro: 
04.11.2009, 1 euro = 4.3005 lei 
5. Termene de plată:  
- conform prevederilor stabilite în contractul de prestări 
servicii,  în  termen de 10 zile de la recepŃia cantitativă şi 
calitativă  a serviciilor. 
 

7.  Modul de prezentare a ofertei 
 

1.Adresa la care se depune oferta:  
- Sediul Primăriei Orasului Zimnicea, Str. Giurgiu  nr. 1, 
Zimnicea, jud. Teleorman;   
- Documentele care însoŃesc oferta, propunerea tehnică şi 
propunerea financiară vor fi introduse în plicuri separate; 
plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis 
corespunzător şi netransparent; plicul exterior nu va fi 
inscripŃionat cu datele de reprezentare ale ofertantului şi nu 
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va fi însoŃit de alte documente poziŃionate la exterior 
(scrisoare de înaintare, documente de expediere ale 
curierului etc); 
- Oferta va fi prezentată în original şi o copie. 
2. Data limită pentru depunerea ofertei:  16.12.2009, ora 
11,30  
3. Numărul de exemplare: 1 original şi o copie 
4.Oferta se va depune la Registratura Primăriei 
Zimnicea, unde va primi un număr de înregistrare cu 
specificarea orei la care a fost depusă, în plic sigilat şi 
ştampilat inscripŃionat astfel: 
Primăria Oraşului Zimnicea -  Str. Giurgiu  nr. 1, 
Zimnicea, jud. Teleorman;  
Ofertă pentru procedura de achiziŃie pentru Servicii de 
proiectare pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
obiectivelor: Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1  ,,Miron Radu 
Paraschivescu’’, Şcoala de Arte şi Meserii nr.2 şi Şcoala 
cu clasele I- VIII nr. 3, Zimnicea” în vederea depunerii 
acestora pentru obtinerea de finantare in cadrul 
Programului Operational Regional Axa 3 domeniul de 
interventie 3.4” „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE: 
15.12.2009, ora 12.00".  
Plicul exterior  conŃine în interior câte un plic sigilat şi 
ştampilat după cum urmează: 

- plicul nr. 1: documente de calificare (copie si original)  
- plicul nr. 2: propunere tehnică (copie si original) 
- plicul nr. 3: propunere financiară (copie si original)     
Plicul exterior va fi însoŃit de  DOCUMENTUL care atestă 
constituirea GaranŃiei de participare. 
5. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea 
şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea 
ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă 
este declarată întarziată.                                        
Documentele ofertei vor fi tipărite şi vor fi semnate şi 
ştampilate de către reprezentanŃii legali ai ofertantului. 
Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile 
din documentaŃia de atribuire. Oferta are caracter 
obligatoriu, din punctul de vedere al conŃinutului, pe toată 
perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea 
contractantă. 
6. Oferta va fi însoŃită şi de un centralizator de preŃuri , în 
lei şi euro. 
În cazul documentelor emise de instituŃii/organisme oficiale 
abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie 
semnate şi parafate conform prevederilor legale.  
7. OfertanŃii au obligaŃia de a numerota şi de a semna 
fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al 
documentelor prezentate  
8. Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în 
propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor 
prezenta şi următoarele documente: 
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a)  Scrisoarea de înaintare  
 Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în  
conformitate cu modelul  prezentat – Formular nr. 5. 
      b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru 
persoanele desemnate să participe la activitatea de 
deschidere a ofertelor.  
Se acceptă ca: scrisoarea de înaintare, dovada constituirii 
garanŃiei pentru participare, eventualele împuterniciri, să 
poată fi prezentate, în afara plicului, la începutul şedinŃei 
de deschidere a ofertelor. 
9. Nu se acceptă oferte alternative. 
10. cerinta obligatorie: Lipsa unui singur document 
privind situaŃia personală, capacitatea de exercitare a  
activităŃii profesionale, situaŃia economică şi financiară 
precum şi capacitatea tehnică şi profesională, solicitate prin 
documentaŃia de atribuire duce la respingerea ofertei. ca 
neconformă. 
Cerinta obligatorie: Fiecare document va purta ştampila si 
semnatura reprezentantului legal. 
11. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are 
ca efect descalificarea ofertantului. 
12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 
Oferta trebuie să rămână valabilă pentru o perioadă de 60 
de zile de la data deschiderii acesteia. În situaŃii 
excepŃionale, comisia poate solicita acordul ofertanŃilor de 
extindere a perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea şi 
răspunsurile vor fi făcute în scris. Ofertantul poate refuza 
această cerere. Un ofertant care acceptă cererea de 
extindere a valabilitaŃii ofertei nu-şi poate modifica oferta. 
Orice operator economic are dreptul de a participa 
individual sau într-un grup de operatori economici la 
procedura de atribuire. În cazul în care oferta comună a 
grupurilor de operatori economici este declarată 
câştigătoare se solicită ca asocierea să fie legalizată. 

9. Data limită de depunere a 
ofertelor: 

       16.12.2009, ora: 11,30 

10.Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin 
solicitare scrisă adresată autorităŃii contractante,  înainte de 
termenul limită de deschiderea ofertelor –  16.12.2009, ora: 
12.00. 
2. Ofertantul poate să modifice conŃinutul ofertei înainte de 
termenul limită de depunere a ofertelor 16.12.2009, ora: 
11,30, adresând pentru aceasta autorităŃii contractante o 
cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. 
Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură 
cu posibilitatea ofertantului de a depune o nouă ofertă, 
modificată, până la data şi ora limită, stabilită în 
documentaŃia de atribuire. 
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forŃa majoră, cad 
în sarcina operatorului economic. 
 

11. Oferte întârziate:  1. Sunt declarate întârziate ofertele depuse după data de: 
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    16.12.2009, ora 11,30, precum şi cele care nu sunt 
depuse la adresa:  
Primăria Orasului Zimnicea, Str. Giurgiu  nr. 1, 
Zimnicea, jud. Teleorman, – Registratura 
2. Oferta depusă la o altă adresă a autorităŃii contractante 
decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru 
depunere este considerată întârziată şi se returnează 
nedeschisă. 

12. Deschiderea ofertelor  1.Data şi ora deschiderii ofertelor: 16.12.2009, ora:12.00 
2. Locul deschiderii ofertelor: Primăria Orasului 
Zimnicea, Str. Giurgiu  nr. 1, Zimnicea, jud. Teleorman. 
3.Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura 
în conformitate cu prevederile capitolului VI din  H.G. nr. 
925/2006. 
4.CondiŃii pentru participan Ńii la şedinŃa de deschidere: 
împuterniciri scrise din partea reprezentanŃilor autorizaŃi. 

 
 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VII.1) Pre Ńul cel mai scăzut                                           ■    
 
VIII ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 
1. Ajustarea  preŃului contractului                 
          DA   □      NU ■   

 PreŃul contractului se va ajusta pe baza formulei 
prevăzute în Anexa 2. 

2. GaranŃia de bună execuŃie a contractului           
 
          DA  ■                 NU       □    

 1. Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie a 
contractului de furnizare: 10% din preŃul 
contractului, fără T.V.A.; 
  2. Modul de constituire a garanŃiei de bună 
execuŃie a contractului de furnizare: 

     -     scrisoare de garanŃie bancară în  
favoarea autorităŃii contractante (Formular  19- 
Scrisoare bancară de bună execuŃie  SecŃiunea 
IV); 
           - chitanŃă eliberată de casieria Primăriei 
Zimnicea; 
 

 
IX. INFORMA łII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE 
 
1. InformaŃii privind clauzele 
contractuale 

Clauzele contractuale sunt prezentate în contractul de 
achizitie publica  anexat – Sectiunea IV. 
Nu se acceptă actualizarea preŃului. 
 

 
 

Întocmit, 
 Jurist 
 AURELIA BURGHIU 
 COMPARTIMENT SPECIALIZAT A.P. 


