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FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI  
 
I. a. Autoritatea contractantă 
Denumire:INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRAILA 
Adresă: STR.DIMITRIE BOLINTINEANU NR.7 
Localitate:BRAILA Cod 

poştal:810022 
łara:ROMANIA 

Persoana de contact: 
 
 FLOREA AURELIA 
sau MIHAILA VIOLETA 

Telefon:0239611589,0239611586, 
0239611587 

E-mail: itmbraila@itmbraila.ro Fax:0239611589,0239611586,0239611587 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 
 

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

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranŃă naŃională 
□ mediu  
□ afaceri economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcŃii şi amenajări teritoriale 
■protecŃie socială 
□ recreere, cultură şi religie  
□ educaŃie 
□ activităŃi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

□ altele (specificaŃi) 
■ altele: activitate de control in domeniul 
relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii 
in munca 

Autoritatea contractantă achiziŃionează în numele altor autorităŃi contractante  
                                NU  
 

 
Alte informaŃii şi/sau clarificări pot fi obŃinute: 
  la adresa mai sus menŃionată,de luni pana 

vineri intre orele 08.00-16.00 
 



Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  
Data 11.12.2009 
ora limită ora 16,00 
Adresa: INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRAILA, Str. Dimitrie 
Bolintineanu nr.7  
 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:  
14.12.2009 ora 16,00 

 
I c) CĂI DE ATAC 
 
Eventulalele contestaŃii se pot depune: 
 - fie la Consiliul NaŃional de SoluŃionarea ContestaŃiilor  
 - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanŃa competentă  
 
I.d.Sursa de finanŃare: 

Sursele de finantare ale contractului ce 
urmeaza a fi atribuit : bugetul de stat 

 
 

 
 

După caz, proiect/program finanŃat din fonduri 
comunitare  : NU 
 
Dacă DA, faceŃi referire la proiect/program 

 
II .OBIECTUL CONTRACTULUI   
 
II.1) Descriere 
(c) Servicii   

Categoria serviciului : de proiectare specializata  conform anexei 2A din OUG .34/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 
Principalul loc de prestare : 
 
BRAILA, STR.DIMITRIE BOLINTINEANU NR.7 
Cod CPV : 79930000-2- Servicii de proiectare specializata 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
 
II.2.1) Total prestaŃii servicii  
  
Realizarea  a  doua documentatii (conform caietului de sarcini anexat) : 
-releveu corp de cladire A (monument istoric de arhitectura Casa Pericle Economu) ; 
-expertiza tehnica corp de cladire A (monument istoric de arhitectura Casa Pericle Economu)  
 
III. Condi Ńii specifice contractului  
III.1 Alte condiŃii particulare referitoare la contract (după 
caz)  
 

 Daca din motive neimputabile  
achizitorului apar intarzieri la 
finantare,prestarea serviciilor de 
proiectare se suspenda iar partile 
revizuiesc de comun acord 
perioada de prestare prin act 
aditional 
  



 
IV: PROCEDURA 
IV.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          □ 

 
IV.2) Etapa finală de licitaŃie electronică               da □  nu ■ 
Dacă DA, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia electronică 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
IV.3) LegislaŃia aplicată (se completează cu legislaŃia în vigoare privind achiziŃiile publice – 
OrdonanŃa de urgenŃă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu 
modificările şi completările ulterioare,  HG nr. 925 /2006 cu modificările şi completările 
ulerioare şi după caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro) 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 
V.1) SituaŃia personală a candidatului /ofertantului 
 

DeclaraŃii privind neîncadrarea în 
prevederile art.180 din ordonanŃă 

 

CerinŃa este obligatorie în vederea calificării 
ofertantului 

(Anexa nr.10 )  
DeclaraŃie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din ordonanŃă 

 
Solicitat  ■  Nesolicitat □ 

Cerinte minime: 
-Anexa nr.10 
-Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si 
taxele datorate bugetului de stat, valabil la data 
deschiderii ofertelor 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare) 
 

Persoane juridice/fizice române 
 CerinŃa este obligatorie în vederea calificării 

ofertantului 
Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului 
 

V. 3) SituaŃia economico-financiară          
 

InformaŃii privind situaŃia 
economico-financiară 

 
 
 

 
Informatii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 
ani(Anexa nr.11) 

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
InformaŃii privind capacitatea tehnică 

 
Solicitat  ■       Nesolicitat □ 

 
-Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani 
(Anexa nr.15); 
-Prezentarea de recomandari din partea beneficiarilor 
de servicii de proiectare 
 



 
 

InformaŃii privind subcontractanŃii 
 

Nu este cazul. Ofertantul trebuie sa isi asume 
responsabilitatea  intregului proiect chiar daca 
utilizeaza  proiectanti neangajati permanent in firma. 

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

 
limba romana 

 
 

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 

Oferta este valabila pana la 31 decembrie 2009. 
(Ofertantul are obligaŃia de a menŃine oferta 
valabilă pe toată perioada de valabilitate 
prevăzută în Fişa de date a achiziŃiei) 

 
VI.3) GaranŃia de participare 

Solicitată □ 
Nesolicitată ■ 

 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

 
 
 
 

 
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta 
in corelatie cu caietul de sarcini. 
Se va completa (Anexa nr.1) 
 

 
VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Actul prin care operatorul economic îşi 
manifestă voinŃa de a se angaja din punct de 
vedere juridic în relaŃia contractuală cu 
autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul 
de ofertă.  
 Pentru  prezentarea ofertei financiare si 
detalierea elementelor de cost  vor fi 
completate:Anexa nr.24 Formular de oferta-
servicii si Anexa nr.25Centralizator de preturi-
servicii. 
Data pentru care se determina echivalenta 
lei/euro –conform cursului de schimb valutar al 
BNR publicat cu 3 zile inainte de data depunerii 
ofertelor 
  
 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 
a) mod de prezentare 
 
 

 

 

 

 

 
 
a) Toate documentele se vor introduce în două 
plicuri închise corespunzător şi marcate cu 
„original” şi „copie”. Cele două plicuri se vor 
introduce într-un  plic exterior, inchis 
corespunzator si netransparent marcat cu 
numele şi adresa ofertantului, obiectul 
procedurii, adresa autorităŃii contractante  şi cu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) numărul de exemplare în copie 
 

inscripŃia ‘’A NU  SE DESCHIDE ÎNAINTE 
DE :, ora ’’ . 
Documentele trebuie sa fie semnate pe fiecare 
pagina de reprezentantul autorizat sa angajeze 
operatorul economic prin contract. Operatorii 
economici au obligatia de a numerota si de a 
semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a 
anexa un opis al documentelor prezentate.  
Oferta se va depune prin posta sau direct la 
sediul autoritatii contractante. 
 
b) un exemplar  
 
 

 
 

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor  

  Ofertele se depun pana la 21.12.2009, ora 9,00 
laINSPECTORATUL  TERITORIAL DE  
MUNCĂ BRĂILA,  Brăila, strada Dimitrie 
Bolintineanu, nr. 7  etaj 1– SERVICIUL 
FINANCIAR CONTABILITATE ACHIZITII 
PUBLICE ADMINISTRATIV 
 

 
 
VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării 

ofertei 

-Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta 
prin solicitare scrisa adresata autoritatii 
contractante pana la data si ora deschiderii 
ofertelor. 
-Pentru a fi considerate parte a ofertei, 
modificările trebuie prezentate cu 
amendamentul că pe plicul exterior se va marca, 
în mod obligatoriu, şi inscripŃia 
"MODIFICĂRI”.  
-Oferta transmisa la o alta adresa  a autoritatii 
contractante  decat cea stabilita in invitatia de 
participare ori care este primita de catre 
autoritatea contractanta dupa expirarea datei si 
orei limita de depunere, se returneaza 
nedeschisa. 

 
VI.9) Deschiderea ofertelor 

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de : 
21.12.2009 ora 9,30 de catre comisia de 
evaluare a achizitiei, la sediul din Braila, 
strada Dimitrie Bolintineanu nr.7. 
Ofertantii sunt invitati sa-si anunte  prezenta la 
sedinta de deschidere a ofertelor in momentul 
depunerii  acestora. 
Procesul verbal al sedintei de deschidere se 
transmite fiecarui participant prezent sau absent 
la deschidere. 
CondiŃii pentru participanŃii la sedinŃa de 
deschidere : 
-Împuternicire semnată de reprezentantul legal 
al operatorului economic, pentru persoana fizică 
autorizată să participe la şedinŃa de deschidere. 

 



 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VI.1) PreŃul cel mai scăzut         □ 
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică  ■ 
a)Factor de evaluare tehnica: 
 
1.Durata cea mai mica de intocmire 
a releveului 
2. Durata cea mai mica pentru 
intocmirea expertizei tehnice 
 

Pondere 60% 
Punctaj total=100 
 
50 
 
50 
 

b)Punctajul financiar Pondere 40% 
Punctaj total=100 

 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : 
a.1-pentru cel mai scurt timp exprimat in zile se acorda  in fiecare caz 50 de puncte; 
a.2-pentru alt timp decat cel prevazut la lit.a.1 se acorda punctaj astfel: 
Ptimp n=(timp minim/timpn)×50puncte. 
 
b.1-pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 100 de puncte; 
b.2-pentru alt pret decat cel prevazut la lit.b.1 de acorda punctaj astfel: 
Pfinanciar n=(pretminim/pretn)×100 
 
Punctajul final se realizeaza prin insumarea punctelor obtinute de fiecare oferta la criteriul 
tehnic si cel financiar, dupa aplicarea procentului de pondere.Totalul ofertei clasata pe primul 
loc nu poate depasi 100 puncte.  
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 
VII.1) Ajustarea preŃului contractului  

da □   nu■ 
Pretul contractului nu se poate ajusta 

VII.2). GaranŃia de bună execuŃie a 
contractului    
 

da ■   nu □ 

 
- Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie:5%din 
valoarea contractata ( fără TVA); 
- Modul de constituire a garanŃie de bună 
execuŃie:  

 Ofertantul va opta între cele două variante de 
mai jos: 
a) scrisoare de garanŃie bancară de bună 
execuŃie (anexa nr.5) ; 
b) depunerea garantiei in numerar la casierie  

- Modul de restituire a garanŃiei de bună execuŃie: 
în termen de 14 zile de la data predarii 
documentatiilor respective, daca  nu a ridicat 
pana la acea data pretentii asupra ei 

 
 
 
 



  


