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Comuna  Moldova Sulita  

Adresa: strada Principala FN 
Telefon: 0230572222, Fax: 0230572222 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAłIA DE ATRIBUIRE A 
CONTRACTULUI  

 
”Elaborare studiu fezabilitate, studiu geotehnic, s tudiu topografic, 
expertiza tehnica, proiect tehnic si documentatia d e avize pentru 
achizitia publica „Reabilitarea, modernizarea si ex tinderea cl ădirii 
căminului cultural din satul Benia comuna Moldova Sul ița, jud. 

Suceava”  
 

CPV  71241000 – 9 Studii de fezabilitate, servicii de consultan Ńă, analize 
 
 

Valoare estimata contract: 20.000 lei (fără TVA)  
 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE: CERERE DE OFERTĂ 
 

 

 

 

 

 

 

                     Aprobat, 
             Primar, Dr. Jecalo Petru 
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FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI 

 
I. a. Autoritatea contractant ă 
Denumire: Consiliul Local Moldova Sulita 
Adresă:  strada Principala FN 
Localitate: Moldova Sulita Cod poştal:  

727380 
łara: 
Romania 

Persoana de contact: 
Primar, Jecalo Petru 
 

Telefon:  
0230572222 

E-mail: primariamoldova_sulita@yahoo.com 
 

Fax: 0230572222 

Adresa/ele de internet www.moldova-sulita.ro 
Adresa autorităŃii contractante: strada Principala FN, comuna Moldova Sulita, jud. Suceava, 
cod 727380 

 
I.b Principala activitate sau activit ăŃi ale autorit ăŃii 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 (servicii publice locale) 
Autoritatea contractantă achiziŃionează în  numele altor autorităŃi contractante  
 da �      nu � 

 
Alte informaŃii şi/sau clarificări pot fi obŃinute: 
 � la adresa sus-menŃionată 

� altele: (adresă/fax/interval orar) 
 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  
28.12.2009, ora 10, la  adresa: localitate Moldova Sulita , judetul Suceava cod 727380 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 28.12.2009, ora 11. 

 
I.c CĂI DE ATAC 
Eventualele contestaŃii se pot depune: 
 - la autoritatea contractantă  
 - la Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor  
 
Denumire: Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor 
Adresă: str. Stavropoleus nr. 6, sector 3  
Localitate: Bucureşti                                             Cod poştal: 030084      łara: România 
E-mail: office@cnsc.ro                                                                   Telefon: 021.310.46.41 
Adresă internet: www.cnsc.ro                                                      Fax: 021.310.46.42 
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Denumirea instantei competente: Parchetul de pe langa Judecatoria Campulung 
Moldovenesc 
Adresa: Calea Bucovinei nr 62     
Localitate: Campulung Moldovenesc    Cod postal:  725100       Tara Romania 
E-mail: -------------------    Telefon :0230-314861  
Adresa internet: -----------    Fax : 0230-312444 
 
I.d.Sursa de finan Ńare: 
Se specifică sursele de finanŃare 
ale contractului ce urmează a fi 
atribuit 
 
���� Bugetul local. 
 
 
 
 

Proiect  
”Elaborare studiu fezabilitate, studiu 

geotehnic, studiu topografic, expertiza 
tehnica, proiect tehnic si documentatia de 

avize pentru achizitia publica „Reabilitarea, 
modernizarea si extinderea cl ădirii c ăminului 

cultural din satul Benia comuna Moldova 
Sulița, jud. Suceava”  

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

”Elaborare studiu fezabilitate, studiu geotehnic, studiu topografic, expertiza tehnica, 
proiect tehnic si documentatia de avize pentru achizitia publica „Reabilitarea, 

modernizarea si extinderea clădirii căminului cultural din satul Benia comuna Moldova 
Sulița, jud. Suceava”  

  
II. 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 cerinŃelor 
specificate de autoritate 
contractantă 
    � 

Cumpărare 
    � 
Leasing 
    � 
Închiriere 
    � 
Cumpărare în rate 
    � 
 

Categoria serviciului       
2A �    
                                       2B 
�  

Principala locaŃie a lucrării  : 
Comuna Moldova Sulita, jud 
Suceava, cod 727380  
 
 

Principalul loc de livrare: 
la sediul autoritatii 
contractante 

Principalul loc de prestare 
Primăria Comunei 

Moldova Sulita  
Cod   CPV:  
 71241000 - 9 Studii de 
fezabilitate, servicii de 
consultanŃă, analize 

II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziŃie publică:      � 
                                                            Încheierea unui acord-cadru:      � 
II.1.4) Durata contractului de achiziŃie publică  

- 30 zile  - de la data atribuirii contractului   
II.1.5) InformaŃii privind acordul-cadru - NU ESTE CAZUL 
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Acordul cadru cu mai multi operatori � 
Nr. ��� sau, daca este cazul,  
Nr. maxim al participantilor la acordul cadru vizat 
��� 

Acordul cadru cu un singur operator � 
 
 
 

Durata acordului cadru: 
Durata in:  
              � Ani �� 
              � Luni �� 
Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru              da �       nu � 
 
II.1.6) Divizare pe loturi                                                                               da �       nu �  
 
Ofertele se depun pe:  
                                         Unul sau mai multe      � 
                                         Toate loturile                �  

 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                                                   da �      nu � 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
 
II.2.1) Total cantităŃi/prestaŃii servicii/lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi 
opŃiuni, dacă există)  
 
Serviciile (cantitatea totala sau domeniul): 

• studiu de fezabilitate 
• studiu geotehnic 
• studiu topografic 
• documentatia de avize si obtinerea avizelor ce se i mpun 
• expertiza tehnica 
• proiectul tehnic 

 
II.2.2) OpŃiuni                                                                                          da �      nu � 
 
III. Condi Ńii specifice contractului  
III.1 Alte condiŃii particulare referitoare la contract (după caz)  
III.1.1. Contract rezervat  (dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieŃi) 

    da �      nu � 
    da �      nu � 
    --- 

 
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  

• OUG nr.34/2006 (actualizata) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, 
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 
de servicii, publicata in M.O. al Romaniei, partea I, nr.625 din 20 iulie 2006; 
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• HGR nr. 925 /19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor refertoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr 
34/2006; 

• Legea nr.337/17 iulie 2006 pentru aprobarea OUG nr. 34/2006; 
• Ordinul nr. 155/2006 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea 

si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea 
contractelor de achizitie publica. 

• Ordonanta Guvernului nr. 94 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial 676 din 4 oct 2007. 

• ORDIN nr. 1013 din 6 iunie 2001 privind aprobarea structurii, conŃinutului şi 
modului de utilizare a DocumentaŃiei standard pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei pentru achiziŃia publică de servicii 

• ORDIN nr. 762 din 7 iunie 2005 pentru completarea Ordinului ministrului 
finanŃelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinŃei nr. 
1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conŃinutul şi modul de utilizare a 
DocumentaŃiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru 
achiziŃia publică de servicii 

• ORDIN nr. 873 din 12 iunie 2001 privind aprobarea structurii, conŃinutului şi 
modului de utilizare a DocumentaŃiei standard pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei pentru achiziŃia publică de servicii 

• ORDIN nr. 913 din 7 iunie 2005 pentru completarea Ordinului ministrului 
finanŃelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinŃei nr. 
1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conŃinutul şi modul de utilizare a 
DocumentaŃiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru 
achiziŃia publică de servicii.  

• HG nr. 28/9 ianuarie 2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei 
tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 
lucrări de intervenŃii. 

• Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea “InstrucŃiunilor de aplicare a 
unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind 
aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 
investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi lucrări de intervenŃii” 

• Legea nr. 315/2004 a dezvoltării regionale cu modifidările şi completările 
ulterioare 

• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată 
• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecŃia mediului cu modificările şi completările 

ulterioare 
• InstrucŃiunea M.D.L.P.L. către solicitanŃii de finanŃare în cadrul Programului 

OperaŃional Regional 2007-2013 privind avizul Natura 2000 
• HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 
V.1) Situa Ńia personal ă a candidatului /ofertantului 
 
DeclaraŃii privind eligibilitatea  
 

� CerinŃă obligatorie: completare Formular nr.12 A - 
declaratie privind eligibilitatea 
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DeclaraŃie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181  
 
Solicitat   �                  Nesolicitat  � 

� CerinŃă obligatorie: completare Formular nr. 12B 
(Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute 
la art.181 din OUG nr.34/2006)  
� CerinŃă obligatorie: completare Formular nr.12C 
(DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedura)  
� Se  solicita confirmarea privind plata taxelor şi 
impozitelor la bugetul general consolidat.  
CERTIFICAT FISCAL DE LA ANAF încadrat în 
termenul de valabilitate declarat de institu Ńia 
eminent ă  în original sau copie legalizat ă si 
CERTIFICAT FISCAL privind situatia taxelor si 
impozitelor datorate  bugetului local încadrat în 
termenul de valabilitate declarat de institu Ńia 
eminent ă  în original sau copie legalizat ă 
IMPORTANT: Sunt eliminati ofertantii care au datorii la 
bugetul de stat sau la bugetul local din localitatea de 
inregistrare a sediului societatii. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activit ăŃii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 
Solicitat �                     Nesolicitat � 

� CerinŃă obligatorie: certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului ComerŃului – in original sau copie 
legalizata,  
� Cod Unic de Inregistrare  -  in copie,  
� Cod de Inregistrare Fiscala  -  in copie,  
� Certificatele prezentate trebuie sa fie valabile la data 
deschiderii ofertelor 

Persoane juridice/fizice straine 
Solicitat �                     Nesolicitat � 

� Cerinta obligatorie: documente edificatoare care sa 
dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana 
juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din 
punct de vedere profesional, in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul 
este rezident – traducere legalizata 
� Societatea va trebui sa dovedeasca ca are in 
documentele statutare precizate urmatoarele obiecte 
de activitate conform Cod CAEN 7022 – activitati de 
consultanta pentru afaceri si management si Cod 
CAEN 7112 – activităŃi de inginerie şi consultanŃă 
tehnică legate de arhitectură  

V. 3) Situa Ńia  economico-financiar ă                                   
InformaŃii privind situaŃia economico-
financiară 
 
Solicitat �                     Nesolicitat � 

Se vor prezenta urmatoarele documente: 
� Formular nr. IG (Fisa informatii generale ofertant) cu 
declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani. Cursul de 
schimb la care se determina echivalenta RON/EUR 
este cursul mediu BNR din ziua publicarii anuntului in 
SEAP. 
� Bilanturi contabile la 31 decembrie 2006, 31 
decembrie 2007 şi  31 decembrie 2008, vizate si 
inregistrate de organele competente, in copie, si contul 
de profit si pierdere conform ultimului bilant contabil 
anual, vizat si inregistrat de organele competente, in 
copie, din care sa reiasa ca ofertantul a obtinut profit. 
� Formular I – Identificare financiara 

 
V.4) Capacitatea tehnic ă şi/sau profesional ă 
InformaŃii privind  capacitatea tehnică 
 
Solicitat �                     Nesolicitat � 

Se solicita completarea  Formularului 12 E (DeclaraŃie 
privind lista principalelor prestări de servicii in ultimii 3 
ani), cu anexa  
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Cerinte obligatorii: 
- experienta in elaborarea, in ultimii 3 ani, a cel 

putin 3 lucrari  similare 
- cel putin dou ă recomandari din partea altor 

beneficiari pentru servicii similare 

 
InformaŃii privind personalul tehnic de 
specialitate si asigurarea calităŃii 
 

Solicitat                      Nesolicitat �  

  

Standarde de asigurare a calităŃii 
 

Solicitat �                     Nesolicitat � 
 

� CerinŃă obligatorie: 
Prezentare certificate emise de organisme 
independente care atestă respectarea standardelor de 
asigurare a calităŃii in servicii de consultanta tehnica - 
ISO 9001, in copie .  
Nu se accepta ofertantii in curs de certificare. 

InformaŃii privind subcontractanŃii           � Se va completa Formularul 12 G cu informaŃii  
                                                                privind proporŃia în care contractul de servicii urmează  
Solicitat �                     Nesolicitat �    să fie îndeplinit de subcontractanŃi şi specializarea 
                                                                acestora. 
V.5).Dacă este aplicabil, modul de   
selectare/preselectare 

  Se va aplica procedura de cerere de oferte. 
Criteriul de atribuire este pretul cel mai mic 
 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
VI.1) Limba de redactare a ofertei  limba română  
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei Min 90 de zile de la data limita de  depunere a 

ofertelor – 28.12.2009 
VI.3) GaranŃia de participare 
 
Solicitata �                     Nesolicitata � 

- Cuantumul garanŃiei de participare  = 500 lei 
- Perioada de valabilitate a garanŃiei pentru 
participare 90 zile  de la depunerea ofertei.  
Pentru IMM – uri se accept ă 50 % din garan Ńia 
de participare cu prezentarea dovezii  c ă 
societatea este IMM conf. Legii 346 /2004  
Modul de constituire a garantiei de participare: 
- scrisoare de garanŃie bancară in favoarea 
autoritatii contractante conform Formularului 11,  
eliberata de regula, de o banca din Romania, sau, 
dupa caz, de o banca din strainatate, de 
preferinta cu corespondent in Romania. 
Scrisoarea de garantie bancara, eliberata de o 
banca din strainatate va fi prezentata in original si 
va fi insotita de traducere legalizata si autorizata 
in limba romana. 
sau 
prin Ordin de plata in cont nr 
RO33TREZ59224510220XXXX, deschis la 
Trezoreria Campulung Moldovenesc cu 
conditia confirmarii acestuia de catre banca 
emitenta, pana la data deschiderii ofertelor. 
Nota: 
Scrisoarea de garantie bancara sau, dupa caz, 
ordinul de plata vor fi prezentate separat, 
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nefiind incluse in coletul sigilat ce contine 
oferta si documentele de calificare. 
( dovada constituirii garantiei nu se va face decat 
in formele prevazute mai sus, exclus fila cec) 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
valorice 

 
In plicul  interior se vor introduce: 
� Formularul 10 B (Formularul de oferta); 
� Graficul de timp pentru prestarea serviciilor 
(formular propriu); 
� Formularul CP (Centralizatorul de preŃuri) 
Valorile din formularul de oferta vor fi exprimate in 
RON fara TVA si echivalent euro la cursul mediu 
BNR RON/EUR- din data publicarii anuntului in 
SEAP. 
Nota. Sunt acceptate ofertele care nu depasesc 
perioada stipulata la punctul II.1.4) Durata 
contractului de achiziŃie publică 

VI.6) Modul de prezentare a propunerii 
ExperienŃa similară 

Se analizează documentaŃiile prezentate la 
Eligibilitate, Propunerea tehnică şi Propunerea 
valorică şi se trece la deschiderea plicului  interior 
pe care scrie Propunerea Experien Ńa similar ă. 
In plicul 4 interior se vor introduce: 
� Lista proiectelor similare din ultimii 3 ani cu 
valoarea acestora (formular propriu) 
 
 

VI.7) Modul de prezentare a ofertei 
 

Oferta se va prezenta in original si doua copii.  
• Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al 

ofertei si cate un exemplar al documentelor 
care o insotesc, in original si doua copii. 
Originalul trebuie tiparit sau scris cu cerneala 
neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina 
de reprezentantul/reprezentantii autorizati 
corespunzator sa angajeze ofertantul in 
contract.  

• In cazul documentelor emise de 
institutii/organisme oficiale abilitate in acest 
sens, documentele respective trebuie sa fie 
semnate si parafate conform prevederilor 
legale; 

�  Orice stersatura, adaugare, interliniere sau 
scris peste cel dinainte sunt valide doar daca 
sunt vizate de catre persoana/persoanele 
autorizata/autorizate sa semneze oferta; 

� Documentele de participare la licitatie se 
primesc de persoana juridica achizitoare 
numai daca sunt intacte, sigilate si se 
pastreaza sub cheie de aceasta, pana la data 
si ora deschiderii licitatiei; 

� Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, 
inchis corespunzator si  netransparent; 

� Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu 
denumirea si adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in 
cazul in care oferta respectiva este declarata 
intarziata; 

� Documentele de eligibilitate, propunerea 
tehnica si  financiara, se vor introduce in 
plicuri distincte, marcate corespunzator; 
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Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile in 
plicuri separate, marcand corespunzator plicurile 
cu “COPIE 1 , COPIE 2 ” si “ORIGINAL”.  
Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, 
inchis corespunzator si netransparent, marcat cu 
adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A 
NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 
28.12.2009, ORA 15.00”, pentru procedura de 
achizitie:  
”Elaborare studiu fezabilitate, studiu 
geotehnic, studiu topografic, expertiza 
tehnica, proiect tehnic si documentatia de 
avize pentru achizitia publica 
„Reabilitarea, modernizarea si extinderea 
clădirii c ăminului cultural din satul Benia 
comuna Moldova Suli ța, jud. Suceava”  
Daca plicul exterior nu este marcat conform 
prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta 
nu isi asuma nici o responsabilitate pentru 
ratacirea ofertei; 
Plicurile interioare se  sigileaza si se introduc in 
plicul exterior. Nu se vor face alte adnotari pe 
plicul exterior. In nici un caz nu se va  specifica 
numele ofertantului. 
Oferta se va depune la sediul autoritatii 
contractante pana pe data de 28.12.2009, ora 
14.00 la  Registratura.  Oferta va fi inregistrata  in 
prezenta ofertantului, care va  primi numarul de 
inregistrare. 
Oferta se va prezenta astfel: 
In plicul exterior se vor introduce trei plicuri, unul 
marcat cu ORIGINAL, care va contine 
documentele originale si doua copii marcate cu 
COPIE 1 si COPIE 2 . In exteriorul celor trei 
plicuri se va prezenta scrisoarea de inaintare si 
dovada achitarii garantiei de participare. Fiecare 
exemplar (ORIGINAL, COPIE 1 si COPIE 2) vor 
contine urmatoarele plicuri: 
Pe PLICUL 1 interior se va scrie: Eligibilitate, 
Nume ofertant, ”Elaborare studiu fezabilitate, 
studiu geotehnic, studiu topografic, expertiza 
tehnica, proiect tehnic si documentatia de 
avize pentru achizitia publica „Reabilitarea, 
modernizarea si extinderea clădirii căminului 
cultural din satul Benia comuna Moldova 
Sulița, jud. Suceava”  
Plicul 1 interior  va contine urmatoarele formulare: 
� Formularul 12A 
� Formularul 12B 
� Formular 12C 
� Formularul 12E cu Anexa 
� Copii ale contractelor similare incheiate 
� Formularul 12G , cu Anexa 
� Formularul 12H , cu Anexa 
� CERTIFICAT FISCAL DE LA ANAF 
� CERTIFICAT FISCAL privind situatia taxelor si 
impozitelor datorate  bugetului local 
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� Certificat constator emis de Oficiul Registrului 
ComerŃului, 
� Certificat care sa ateste implementarea unui 
sistem de management al calitatii conform 
normelor ISO 9001 
� Codul Unic de Inregistrare (CUI) 
� Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) 
� Formular nr. IG (Fisa informatii generale 
ofertant), cu decalarea cifrei de afaceri pe ultimii 3 
ani si prezentarea rezultatului exercitiilor 
financiare la ultimii 3 ani. 
� Copii ale bilanturilor contabile la 31 decembrie 
2006, 31 decembrie 2007 si la  31 decembrie 
2008, si a conturilor de profit si pierdere vizate si 
inregistrate de organele competente  
� Doua recomandari de la alti beneficiari  
� Imputernicire din partea conducerii societatii 
pentru persoana desemnata sa reprezinte 
societatea       
Pe PLIC  se va scrie : – Propunerea 
financiară  – ”Elaborare studiu fezabilitate, 
studiu geotehnic, studiu topografic, expertiza 
tehnica, proiect tehnic si documentatia de 
avize pentru achizitia publica „Reabilitarea, 
modernizarea si extinderea clădirii căminului 
cultural din satul Benia comuna Moldova 
Sulița, jud. Suceava”  
Se analizează documentaŃiile prezentate la oferta 
tehnică şi la propunerea financiară şi se trece la 
deschiderea plicului 4 cu propunerea ExperienŃa 
similară 
Pe PLIC  se va scrie: Propunerea ExperienŃa 
similară – 
Nume ofertant 
 ”Elaborare studiu fezabilitate, studiu 
geotehnic, studiu topografic, expertiza 
tehnica, proiect tehnic si documentatia de 
avize pentru achizitia publica „Reabilitarea, 
modernizarea si extinderea clădirii căminului 
cultural din satul Benia comuna Moldova 
Sulița, jud. Suceava”  

 
VI.8) Data  limită de depunere a ofertelor 28.12.2009, ora 14.00. 
VI.9) Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei 

Ofertele depuse dupa termenul limita se resping.  
Organizatorul nu este raspunzator pentru 
cheltuielile efectuate de ofertant pentru intocmirea 
si depunerea ofertei. 
De asemenea, organizatorul nu raspunde de 
depunerea ofertelor in termen depasit, sau la alta 
adresa, indiferent din vina cui se intampla acest 
fapt. 
Ofertele pot fi retrase inainte de data deschiderii 
acestora. 

VI.10) Deschiderea ofertelor  28.12.2009, ora 15.00 – la sediul autoritatii  
contractante 
Ofertantii vor putea participa la sedinta de 
deschidere sau nu. Ofertele se vor deschide si in 
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absenta. 
Reprezentantii prezenti trebuie sa prezinte o 
imputernicire din partea conducatorului societatii 
respective. 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 

VII.1) PreŃul cel mai scăzut                                                                         � 
VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic                        
 

 
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI -CADRU 
 
VII.1) Ajustarea preŃului contractului  

da �            nu � 
Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a 
preŃului contractului 
 

VII.2). GaranŃia de bună execuŃie a 
contractului           
 

da �            nu � 

Garantia de buna executie este de 5% si se va 
aplica prin deschiderea unui cont la dispozitia 
autoritatii contractante in care se va depune suma 
initiala de 0,5% din pretul contractului, restul pana 
la 5% fiind constituit prin retineri succesive si 
proportionale din facturile ce se vor deconta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. Factor de evaluare Pondere 

1. Propunere valorică  
2. Propunere tehnică  
3. Experienta similara  

TOTAL  
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3. FORMULARE 
 

Formular nr. 1 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al 
______________________________________________,  
                                                                                        (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici 
una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii. 

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, 
precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Primariei orasului Busteni, b-dul 
Libertatii nr.91, judet Prahova, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea 
noastra. 

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
________________________________________ . 
                                                                          (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a 
ofertei) 
 
    Data completarii ...................... 
 
 

Candidat/ofertant, 
___________________________ 

(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 2 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAłIE  
privind neîncadrarea în situa Ńiile prev ăzute la art. 181 

 
 

 
 Subsemnatul(a)..................................................................................................................... [se 
insereaza numele operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de 
cerere de oferta  pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică de 
produs_________________________________________, la data de .................................................. 
[se inserează data], organizată de Primaria orasului Busteni, declar pe proprie răspundere că: 

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament 
cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin 
lege; 

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile prevăzute la 
lit. a); 

- mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în Ńara în care este stabilit până la data 
solicitată............................................ 

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 
materie profesională. 

 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 

 
 

 
                      Operator economic, 

                                   
         
               
……………………………………………………. 

                                                                                         (semnatura autorizată) 
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Formular nr. 3 
 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _________________________ 
          (denumirea/numele) 
 

 
 

INFORMATII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
 Fax: 
 E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare __________________________________________ 

       (numarul, data si locul de 
inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ 
        (in conformitate cu prevederile din statutul 
propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________ 
                                                       (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

___________________________________________________________________________________
______ 

Cifra de afaceri anuala                   Cifra de afaceri 
anuala 

                 Anul                                                          la 31 decembrie                                la 31 decembrie 
                                                                                      (mii lei)                                          (echivalent euro) 
___________________________________________________________________________________
______ 
 1. 
___________________________________________________________________________________
______ 
 2. 
___________________________________________________________________________________
______ 
 3. 
___________________________________________________________________________________
______ 
 Media anuala: 
___________________________________________________________________________________
______ 

 
 
 

Ofertant, 
_______________________ 

(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 4 
 
       OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

EXPERIENTA SIMILARA 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

|_| contractant asociat 

|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului:   exprimata in  exprimata 

     moneda in care  in echivalent 

     s-a incheiat  euro*2) 

     contractul 

a) initiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:  

6. Durata de executie a lucrarii(luni) 

a) contractanta – termen PIF: _______ 

b) efectiv realizata – PIF: __________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de acte 

aditionale incheiate cu beneficiarul: _____________________________. 

7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _________. 

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______ 

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu 

referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari 

prevazute in contract: _____________________________. 

Ofertant, 
 

_______________ 
(semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1

 
DECLARAłIE PRIVIND PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE 

SUBCONTRACTANłI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
...........................................................................................,  
                       (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificîrii şi confirmării declaraŃiilor, 
situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraŃie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai Primariei Moldova Sulita, cu sediul în 
Moldova Sulita, jud. Suceava, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea 
noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de 
….............................................…………………....... 
                                                   (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

Operator, 
...................... 

(semnătura autorizată ) 
 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părŃile din contract 
ce urmează a fi 
subcontractante 

Acord subcontractor cu 
specimen de semnătură 

    
    
    
 
 

Operator economic, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr.8 
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MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 

 
 
 
 
 La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre 
___________________________________ privind executia 
________________________________________ 
           (denumire autoritare contractanta) 
la 
“__________________________________________________________________________________
___”. 
                                                                          (denumire contract) 
1. Parti contractante:  
 
 Acest contract este incheiat intre S.C. ________________________ cu sediul in 
__________________ 
______________________________, reprezentata prin ____________________________ Director 
General si 
              (adresa,tel.,fax)                                                      
__________________________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant 
general 
 
si 
 
S.C.___________________________________ cu sediul in 
________________________________________, 
                                                                                                                                                   
(adresa,tel.,fax)                                                      
reprezentata prin _______________________ Director General si ____________________ Director 
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
 
2. Obiectul contractului:  
 
Art.1.  _________________________ ce fac obiectul prezentului contract 
sunt________________________ de: 
            (lucrari,produse,servicii) 
 
� ____________________ 
� ____________________. 
 
Art.2.  Valoarea  ___________________________________ este conform ofertei prezentate de 
subcontractant. 
                                                  (lucrari,produse,servicii) 
 
Art.3.  Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
            
- lunar, in termen de __________________ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii 
intocmite de subcontractant, contravaloarea _____________________________________________ 
executate 
                                                                                                                       (lucrari,produse,servicii) 
in perioada respectiva. 
- plata _____________________________________ se va face in limita asigurarii finantarii 
_______________ 
                          (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
_______________________________________ de catre beneficiarul 
_________________________________ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                                      (denumire autoritare 
contractanta) 
 
Art.4. Durata de executie a _______________________________________ este in conformitate cu 
contractul, 
                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
esalonata conform graficului anexa la contract. 
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Art.5.  Durata garantiei de buna executie este de _______________________ luni si incepe de la data 
semnarii procesului verbal incheiat la terminarea 
________________________________________________________. 
                                                                                        (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
Art.6 . Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile 
legale. 
 
3. Alte dispozitii:  
 
Art.7 . Pentru nerespectarea termenului de finalizare a 
____________________________________________ 
                                                                                                                (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in 
fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea 
_____________________________________________________ nerealizata la termen. 
                                        (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii 
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
 
Art.8.  Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care 
contractantul le are fata de investitor conform contractului 
______________________________________________________________________________. 
                                                                                      (denumire contract) 
 
Art.9.  Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile 
se vor solutiona pe cale legala. 
 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________    _________________________ 
              (contractant)                        (subcontractant)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr. 9 
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                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului 
_________________________________________, 
                        (denumirea contractului de achizitie publica) 
noi ____________________________, avand sediul inregistrat la 
_________________________________, 
                      (denumirea bancii)                                                                                             (adresa 
bancii) 
ne obligam fata de ________________________________________________________ sa platim 
suma de 
                                                           (denumirea autoritatii contractante) 
_____________________________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa 
aiba 
                    (in litere si in cifre) 
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa 
specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre 
situatiile urmatoare: 
 
    a) ofertantul ________________________________________ si-a retras oferta in perioada de 
valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 
a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul 
_____________________________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul 
_____________________________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
 
Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizata) 
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Anexa nr. 2 - Model formular  contestaŃie 
 

Antet/contestator 
....................…………………………. 
 
 

CONTESTAłIE 
 
 
 
 Subscrisa ………………............………….cu sediul în………………...........................…cod unic 
de înregistrare……………………….............................................................… reprezentată legal 
prin………………………………...............................................................… în calitate de ofertant/candidat 
la procedura de atribuire a contractului de …...................................…….organizată de autoritatea 
contractantă …………………...................................................…………..având sediul 
în……………………………................................................. 
 Contest decizia autorităŃii contractante…………………………………….......................…pe care o 
consider nelegală. 
Motivele care stau la baza contestaŃiei sunt : 

- în fapt………………………………………….. 
- în drept :………………………………………. 
În sprijinul contestaŃiei depun următoarele mijloace de probă ; 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.3 - Anexa 1 din Legea nr.346/2004 
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DECLARATIE  
privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii 

     
I. Date de identificare a intreprinderii 
    Denumirea intreprinderii 
      
 ............................................................ 
    Adresa sediului social 
      
 ............................................................ 
    Cod unic de inregistrare 
      
 ............................................................ 
    Numele si functia 
      
 ............................................................ 
    (presedintele consiliului de administratie, director general sau 
echivalent) 

 
    II. Tipul intreprinderii 
    Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii: 
    [] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos 
sunt preluate doar din situatia economico-financiara a intreprinderii 
solicitante. Se va completa doar declaratia, fara anexa nr. 2. 
    [] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza 
rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor 
aditionale care se vor atasa la declaratie. 
    [] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza 
rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor 
aditionale care se vor atasa la declaratie. 
 
    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii*1) 
 |Exercitiul financiar de referinta*2)                                        
| 
 |---------------------------------------------------------------------------
-| 
 |Numarul mediu anual de   | Cifra de afaceri anuala |  Active totale         
| 
 |salariati                |       neta              | (mii lei/mii euro)     
| 
 |                         |  (mii lei/mii euro)     |                        
| 
 |-------------------------|-------------------------|-----------------------
-| 
 |                         |                         |                        
| 
 |-------------------------|-------------------------|-----------------------
-| 
 |                         |                         |                        
| 
 |-------------------------|-------------------------|-----------------------
-| 
    Important: 
    Precizati daca, fata de exercitiul      []  Nu 
    financiar anterior, datele financiare   []  Da (in acest caz se va 
completa 
    au inregistrat modificari care                  si se va atasa o 
declaratie 
    determina incadrarea intreprinderii             referitoare la exercitiul 
    intr-o alta categorie (respectiv                financiar anterior) 
    micro-intreprindere, intreprindere 
    mica, mijlocie sau mare). 

 
             Semnatura ........................................ 
 (numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea) 
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    Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din 
anexe sunt conforme cu realitatea. 

 
    Data intocmirii ........................... 

 
    Semnatura ................................. 

 
    *1) Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din prezenta lege. 
    *2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de 
afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul 
exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de 
actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu 
privire la numarul mediu anual de salariati, cifia de afaceri anuala neta si 
activele totale se determina si se declara pe propria raspundere. 

Anexa 4 - Scrisoare de inaintare 
 

OFERTANTUL 
.............................................………………..……..... 
(denumirea/numele) 
 
 
Înregistrat la sediul autorităŃii contractante 
 
nr. .................………../...............................….2008 
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SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către : Primaria Moldova Sulita jud. Suceava 
 
 
 Ca urmare a invitaŃiei  de participare apărute în SEAP, înregistrată cu nr. ................. din 
............................. (zi/lună/an), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica   
.......................................................................................................................................................................
........... 
 
 Noi....................................................................................................................................................
...........(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele:  
 
 1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi într-un număr de 
........................ copii:  
  a) oferta;  
  b) documentele care însoŃesc oferta 
......................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
...... 
 
 Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinŃele dumneavoastră.  
 
 Cu stimă, 
 

Ofertant, 
 

................................................................ 
(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


