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Nr. 3055/24.02.2010 
 
 

- Autoritate contractantă - 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE - 
 
 
 
 
 
 

ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII 
- LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiectul procedurii 
 

Elaborarea documentaţiei tehnice în fazele DTAD, DTOE, DTAC, PT (inclusiv 
caiete de sarcini şi liste de cantităţi de lucrări) şi DDE pentru investiţia  
,,Extindere Campus Universitatea de Vest din Timişoara – Zona Oituz” 
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CUPRINS 

 
 
 
1. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A PROCEDURII DE ACHIZIŢIE 
 
2. FORMULARE ŞI MODELE 
 
� Scrisoare de înaintare – Formular 1 
� Anexa 1 şi 2 din Legea nr. 346/2004 
� Fişa informaţii generale – Formular 2 
� Declaraţie privind eligibilitatea – Formular 3 
� Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 – Formular 4 
� Declaraţie privind calitatea de participant la procedură – Formular 5 
� Lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani – Formular 6 
� Declaraţie privind personalul tehnic de specialitate – Formular 7 
� Declaraţie pe proprie răspundere privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii – Formular 8 
� Declaraţie pe proprie răspundere privind proporţia în care contractul urmează să fie îndeplinit 

de către subcontractanţi şi specializarea acestora (dacă este cazul), însoţită şi de acordurile de 
subcontractare – Formular 9 

� Scrisoare de garanţie bancară de participare – Formular 10 
� Scrisoare de garanţie bancară privind garanţia de bună execuţie – Formular 11 
� Formular de ofertă – Formular 12 
� Model contract de servicii – Formular 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Consultanta asigurata de 
S.C. OMNIBUS APTA LEX SRL                UniCredit Tiriac Bank Arad 
Arad, Tribunu Axente, nr. 1, ap. 3, Jud. Arad               Cont: RO40BACX0000000332176000 
Tel.: +40257/281199, Fax: +40257/281198                J02/70/2006; C.U.I.: 18300477 

3 
 

DATA ŞI ORA LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR: 22.04.2010 orele 1400 
DATA ŞI ORA DESCHIDERII OFERTELOR: 23.04.2010 orele 1000  
LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR: Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Universitaţii de 
Vest, localitatea Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, judetul Timiş 
 

 
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A PROCEDURII DE ACHIZIŢIE 

 
Însuşirea condiţiilor din prezenta documentaţie de atribuire, respectiv cea pentru elaborarea 
documentaţiei tehnice în fazele DTAD, DTOE, DTAC, PT (inclusiv caiete de sarcini şi liste 
de cantităţi de lucrări) şi DDE pentru investiţia ,,Extindere Campus Universitatea de Vest 
din Timişoara – Zona Oituz”, este obligatorie. Nerespectarea acestor condiţii poate conduce, 
după caz, la neacceptarea ofertei candidatului, neîncheierea contractului sau rezilierea acestuia. 
 

A. Reglementări legale în temeiul cărora se derulează procedura de achizitie publică şi 
contractul de servicii 
- OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, modificată; 
- HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006, modificată; 
- Ordinul 873/2001 al ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, 
transporturilor şi locuinţei privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a 
Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii; 
- HG 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
- HG 925/1995 privind aprobarea regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, 
a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; 
-  Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii; 
- Regulamentul nr. 2151/2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV). 
 

B.  Condiţii tehnice şi organizatorice 
Oferta se va face în plic închis, în doua exemplare, un exemplar original şi un exemplar în copie. 
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate intermediare, marcând 
corespunzator plicurile “ORIGINAL” şi respectiv, “COPIE”;  
 

Plicurile intermediare se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator şi netransparent;  
 

Acestea 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 considerata întârziată. Propunerea 
tehnică, propunerea financiară şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri interioare 
distincte, marcate corespunzator, în fiecare din plicurile intermediare.  
 

Plicul exterior trebuie să fie marcat numai cu adresa autoritaţii contractante (nu va conţine adresa 
ofertantului, alte semne distinctive sau elemente proprii de identificare) şi cu inscripţia “A NU SE 
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 23.04.2010, orele 1000“. 
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Plicul va avea menţiunea: „Universitatea de Vest din Timişoara, localitatea Timişoara, Bd. 
Vasile Pârvan, nr. 4, judeţul Timiş - pentru achiziţia publică de servicii având ca obiect elaborarea 
documentaţiei tehnice în fazele DTAD, DTOE, DTAC, PT (inclusiv caiete de sarcini şi liste 
de cantităţi de lucrări) şi DDE pentru investiţia ,,Extindere Campus Universitatea de Vest 
din Timişoara – Zona Oituz”. 
 

Ofertantul are obligaţia de a anexa plicului exterior următoarele documente: 
1. Scrisoarea de înaintare a ofertei - în original; 
2. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să reprezinte 
ofertantul la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică – în original; 
Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite. 
3. Dovada achitării garanţiei de participare – în fotocopie; 
4. Documente care să ateste că operatorul economic este IMM (dacă este cazul) – Anexa nr. 1 şi 2 
din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii - 
în original. 
 

Dacă plicul exterior dezvăluie identitatea ofertanţilor, autoritatea contractantă nu garantează 
anonimatul depunerii, insă acest fapt nu va constitui un motiv pentru respingerea ofertei. Dacă 
plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi 
asuma nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.  
 

După primirea ofertelor şi a documentelor care le insoţesc, Comisia de evaluare constituită 
conform prevederilor art. 71 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice din O.U.G. nr. 34/2006, va 
proceda la deschiderea şi analiza ofertelor. 
 

La şedinţa de deschidere a ofertelor, Comisia de evaluare va respecta următoarele etape:  
- examinează scrisorile de înaintare şi stabileşte eventualele oferte întârziate care provoacă 
excluderea de la procedură a ofertanţilor în cauză şi returnarea ofertelor depuse de aceştia fără a 
mai fi deschise; 
- exclude de la procedură acei ofertanţi care au depus oferte neînsoţite de dovada achitării 
garanţiei de participare sau cu garanţie necorespunzătoare (constituită prin instrumente de 
garantare cu o perioadă de valabilitate mai mică decat cea indicată, în cuantum mai mic 
decat cel solicitat sau în altă formă). 

OFERTA 

ORIGINAL 

COPIE 

Documente de calificare Propunere tehnică Propunere financiară 

Documente de calificare 
 

Propunere tehnică 
 

Propunere financiară 
 

Anexe plic exterior 



 

Consultanta asigurata de 
S.C. OMNIBUS APTA LEX SRL                UniCredit Tiriac Bank Arad 
Arad, Tribunu Axente, nr. 1, ap. 3, Jud. Arad               Cont: RO40BACX0000000332176000 
Tel.: +40257/281199, Fax: +40257/281198                J02/70/2006; C.U.I.: 18300477 

5 
 

În acest caz ofertele depuse de aceştia vor fi restituite fără a mai fi deschise. 
- deschide plicul ce conţine documentele de calificare; 
- consemnează îndeplinirea de către ofertanţi a criteriilor minimale de calificare; 
- deschide plicul ce conţine propunerea tehnică;  
- deschide plicul ce conţine propunerea financiară; 
 

Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal în care se consemnează modul de 
desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor şi elementele 
principale ale fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare 
operator economic în parte în conformitate cu art. 33 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006. 
 

În cadrul unor sedinţe ulterioare sedinţei de deschidere a ofertelor se va proceda la: 
- verificarea confomităţii ofertei sub aspectul îndeplinirii criteriilor de calificare; 
- analiza propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al modului în care 
acestea corespund cerinţelor minime din prezenta documentaţie de atribuire; 
- analiza propunerilor financiare; 
- solicitarea de clarificări/completări, daca este cazul; 
- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării 
respectivelor oferte în această categorie; 
- stabilirea ofertelor admisibile; 
- stabilirea ofertei câştigătoare. 
 

În cazul unei oferte cu un preţ neobişnuit de scăzut aşa cum este prevazut la art. 361 din HG 
925/2006, raportat la ceea ce urmează a fi prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita 
în scris ofertantului, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe 
care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică 
preţul respectiv. Se vor lua în considerare justificările primite de la ofertant, îndeosebi cele la care 
face referire art. 202, alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 modificată. 
 

În cazul în care justificările/informaţiile prezentate de ofertant nu sunt relevante pentru autoritatea 
contractantă, oferta operatorului economic, în temeiul art. 361 alin. 4 din HG nr. 925/2006 care 
prevede faptul că ”în cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot 
justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. 1 lit. f”, va fi 
declarată inacceptabilă. 
 

C. Condiţii financiare şi juridice 
C.1. Garanţia de participare 
Garanţia de participare se constituie în conformitate cu art. 85 şi urm. din H.G. nr. 925/2006 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006, până cel mai târziu la deschiderea 
ofertelor, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară sau de o societate de asigurări. Valoarea garanţiei de participare este de 15.000 lei. 
Garanţia de participare va fi valabilă 90 zile, respectiv până la data de 20.07.2010.       
Contul in care se poate depune garantia de participare este RO76TREZ621504601X000503, deschis la 
Trezoreria Municipiului Timisoara.                                                                                                                                                                                        
 

Notă: Ofertele însoţite de instrumente de garantare cu o perioadă de valabilitate mai mică 
decât cea indicată, în cuantum mai mic decât cel solicitat sau în altă formă, vor fi respinse 
în cadrul şedintei de deschidere, cu raportare la art. 33 alin. 3 lit. b) din HG nr. 925/2006 
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care prevede că: „În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei 
oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: […] b) nu 
sunt însoţite de garanţia de participare în cuantumul, forma şi având perioada de 
valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire”. 
 

În cazul în care la procedura de achiziţie participă ofertanţi din categoria întreprinderilor mici şi 
mijlocii (făcând dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările ulterioare), garanţia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul 
precizat. 
Depunerea garanţiei de participare este obligatorie şi constituie criteriu eliminatoriu.  
 

Pentru ofertele necâştigătoare, garanţia de participare se restituie de către autoritatea contractantă, 
după semnarea contractului de achizitie publică cu ofertantul a carui ofertă a fost desemnată 
câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei. 
Ofertantul pierde suma constituită ca garanţie de participare, atunci când se află în oricare din 
următoarele situaţii:  
a. Îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de 
valabilitate a ofertei; 
c. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achizitie publică, în 
perioada de valabilitate a ofertei (90 de zile, respectiv până la data de 20.07.2010). 
Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind 
câştigatoare, se returnează în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună 
execuţie. 
În cazul anulării procedurii, garanţia de participare se va restitui după data expirării perioadei de 
depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la 
această dată. 
 

C.2. Garanţia de bună execuţie  
Se constituie în condiţiile prevăzute de art. 89 si 90 ale H.G. nr. 925/2006 şi va reprezenta 5% din 
valoarea contractului fără TVA.  
Garanţia de buna execuţie se constituie integral printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară sau de societate de asigurări care devine anexa la contract, în 
termen de maxim 3 zile de la comanda beneficiarului/semnarea contractului sau partial prin 
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest ultim caz contractantul are 
obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la o banca agreata de ambele 
parti. Suma initiala care se va depune de catre prestator (in termen de maxim 3 zile de la la 
comanda beneficiarului/semnarea contractului) in contul deschis nu trebuie sa fie mai mica de 
0,5% din valoarea (cu TVA inclus) ofertata de catre contractant pentru prestarea serviciilor. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin 
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite 
drept garanţie de bună execuţie. 
 
Potrivit prevederilor cuprinse la art. 92 alin. 3 lit. b din HG 925/2006, modificată, garanţia se va 
restitui în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea 
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lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă Universitatea de Vest din Timişoara nu a 
ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 
 

Notă: Operatorii economici care au calitatea dovedită de IMM pot beneficia, în 
conformitate cu art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii, de reducerea cu 50% a valorilor pentru criteriile 
legate de garanţia de participare, cifra medie de afaceri şi de garanţia de bună execuţie. 
 

Potrivit prevederilor cuprinse în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
intreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările ulterioare, dovada calităţii de IMM se poate face 
prin depunerea următoarelor înscrisuri: 
În cazul intreprinderilor autonome   
- declaraţie privind încadrarea în categoria IMM (Anexa 1 din Legea nr. 346/2004) 
 

În cazul intreprinderilor partenere  
- declaraţie privind încadrarea în categoria IMM (Anexa 1 din Legea nr. 346/2004)  
- calculul pentru intreprinderile partenere sau legate (Anexa 2 din Legea nr. 346/2004)  
- fişa de parteneriat 
- intreprinderi partenere 
 

În cazul intreprinderilor legate 
- calculul pentru intreprinderile partenere sau legate (Anexa 2 din Legea nr. 346/2004)  
- intreprinderi legate 
- fisa privind legătura dintre intreprinderi. 
 

C.3. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică de servicii – venituri proprii 
 

C.4. Universitatea de Vest din Timişoara nu acceptă ajustarea preţului contractului. 
 

D. Criterii de calificare şi de selecţie - documente solicitate: 
D.1. În cazul în care operatorul economic depune oferta pe cont propriu:  
 

Notă. Toate înscrisurile/documentele depuse de către operatorii economici în vederea îndeplinirii 
criteriilor de calificare, în fotocopii, vor fi semnate/stampilate pentru conformitate cu originalul de 
către reprezentantul legal sau de către un imputernicit al acestuia, în acest din urmă caz, operatorul 
economic având obligaţia de a depune în cadrul documentelor de calificare, această imputernicire 
în original. 
 

1. fişa informaţii generale (denumire ofertant, sediul/adresa, număr de telefon (fax), cod poştal, 
persoana de contact, codul fiscal, contul bancar de trezorerie), care să conţină şi cifra medie de 
afaceri pentru 2008 şi 2009 – in original; 
 

Cerinţă minimală: valoarea minimă impusă a cifrei medii de afaceri pe ultimii 2 ani (2008 
şi 2009) este de 3.000.000 lei.  
 

2. declaraţie privind eligibilitatea – in original; 
3. declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 
modificată – in original; 
4. declaraţie privind calitatea de participant la procedură – in original; 
5. certificat ce atestă achitarea obligaţiilor faţă de bugetul naţional consolidat şi bugetul asigurărilor 
sociale, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Publică a Finanţelor Locale, 
valabil în ziua deschiderii ofertei – in original sau fotocopie legalizata; 
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6. certificat ce atestă plata impozitelor şi taxelor locale emis de Autoritatea Publică Locală, valabil 
în ziua deschiderii ofertei - in original sau fotocopie legalizata; 
 

Notă: ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii neachitate către 
bugetul de stat sau bugetul local, vor fi descalificate/respinse. 
 

Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară/tehnico-profesională: 
7. certificatul constatator emis de ORC cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, 
care să ateste că ofertantul are ca obiect de activitate autorizat (la sediu, puncte de lucru etc.) codul 
CAEN 7111 (Rev. 2) 7420 (Rev. 1) – activităţi de arhitectură şi codul CAEN 7112 (Rev. 2) 
7420 (Rev. 1) – activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea şi în care nu 
sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau că 
societatea se află în incapacitate de plată - in original sau fotocopie legalizata 
Notă: Persoanele fizice/juridice străine trebuie să depună documente care dovedesc o 
formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în copie 
legalizată şi traducere legalizată în limba română. 
 

8. bilanţurile contabile pe anii 2008, 2009 vizate/înregistrate de organele competente – in fotocopie; 
9. balanţa contabilă pe luna decembrie 2009 - in fotocopie; 
10. lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani în domeniul serviciilor de proiectare, care 
va conţine valori, perioade de prestare, beneficiari - în original; 
 
 

Experienţă similară:  
a) cel puţin 1 contract, având ca obiect servicii similare obiectului prezentei proceduri (fazele SF, 
DTAC, PT, DDE), a cărui valoare sa fie de minim 350.000 euro (fara TVA). 
b) cel puţin 2 contracte, având ca obiect servicii de proiectare (fazele SF şi/sau PT) pentru 
realizarea de obiective investiţionale cu o valoare cumulata mai mare sau egală cu 
12.600.000 euro (fara TVA). 
Menţiuni:  
1. Valoarea de 12.600.000 euro, fără TVA se referă la valoarea de execuţie, cumulata, a obiectivului 
pentru care au fost prestate serviciile de proiectare şi nu la valoarea contractuală aferentă serviciilor 
de proiectare. Pentru această cerinţă dovada se va face prin depunerea, suplimentar contractelor de 
prestări servicii, a recomandării din partea beneficiarului prin care să se certifice valoarea de 
execuţie a obiectivului pentru care au fost prestate serviciile de proiectare. 
2. Cerinţa privind experienta similară nu se consideră indeplinită dacă operatorii economici 
prezintă un singur contract de valoare minimă de 12.600.000 euro, fără TVA. 
c) cel puţin 1 contract de proiectare de construcţii civile în sistem prefabricat, cu minim 2 
niveluri şi suprafaţă desfaşurată mai mare sau egală cu 5.000 mp. 
 

Notă: În vederea îndeplinirii cerinţelor privind experienţa similară, în cazul în care, din motive de 
confidenţialitate nu se vor putea depune în fotocopie contractele solicitate, operatorii interesaţi vor 
putea prezenta şi alt gen de documente emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor similare din care 
să reiasă informaţiile mai sus indicate (tipul de servicii prestate, valoare şi perioada contractuală, termen 
de prestare etc.). Pentru fiecare contract prezentat se va anexa recomandarea corespunzătoare din 
partea beneficiarului, din care să rezulte că ofertantul şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile 
asumate (prin inserarea în cuprinsul acesteia a calificativului ,,Foarte bine’’). 
 

11. film de animatie de arhitectura 3 D cu durata de 1 minut adaptat la obiectul prezentei 
proceduri; 
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Note:  
1. Filmul de animatie va cuprinde imagini exterioare ale investitiei, in perspectiva, la nivelul ochiului 
si aeriene, cu anturaje si principalele constructii invecinate. 
2. Neprezentarea filmului de animatie de arhitectura 3D atrage dupa sine declararea ca inacceptabilă a 
ofertei depusă si descalificarea acesteia fără a se mai solicita eventuale completări/clarificări din partea 
operatorului economic.  
 

12. declaraţie privind personalul tehnic de specialitate – in original.  
Se va indica personalul autorizat din cadrul societatii şi care va fi alocat acestui contract.  
 

Cerinţă minimală: ofertanţii vor face dovada că dispun de cel puţin: 
- 2 arhitecţi, membri OAR cu drept de semnătură înregistraţi în RNA; 
- 2 ingineri instalatori (instalaţii sanitare şi termo-ventilaţii); 
- 2 ingineri mecanici; 
- 1 inginer instalaţii electrice gradul III A; 
- 2 ingineri structurişti (construcţii civile industriale şi agricole); 
- 1 auditor energetic pentru clădiri gradul I – specializarea construcţii; 
- 1 manager de proiect; 
- 1 manager pentru sisteme de management al calităţii (certificat de o societate de audit 
din România); 
- 1 manager pentru sisteme de management al mediului  (certificat de o societate de audit 
din România). 
 

Notă: Pentru personalul tehnic menţionat se vor prezenta CV-uri şi acte justificative (diplome, 
licenţe, atestări etc.), care dovedesc/atestă specializarea acestuia cât şi contractele de muncă, vizate 
de către Inspectoratul Teritorial de Muncă – in fotocopie; 
 

13. licenţă software MS Office, Arhicad sau Autocad sau echivalent – in fotocopie; 
 

Notă: Ofertantii vor avea posibilitatea de a prezenta şi facturi sau alte înscrisuri prin care să facă 
dovada achiziţionării/deţinerii la sediul firmei/punctele de lucru a licenţelor mai sus indicate. 
 

14. declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de muncă şi protecţia muncii – 
in original; 
15. certificat de conformitate cu standardul ISO 9001/2001 pentru un obiect de activitate relevant 
în raport cu obiectul procedurii, privind sistemul de management al calităţii implementat în cadrul 
firmei, emis de un organism acreditat, sau echivalent - în fotocopie, insotit de traducerea 
legalizată în limba română (dacă este cazul); 
16. certificat de conformitate cu standardul ISO 14001/2005 pentru un obiect de activitate relevant 
în raport cu obiectul procedurii privind implementarea standardelor de management al mediului, 
emis de un organism acreditat, sau echivalent - în fotocopie, insotit de traducerea legalizată în 
limba română (dacă este cazul); 
17. certificat de conformitate cu standardul OHSAS 18001/2007 pentru un obiect de activitate 
relevant în raport cu obiectul procedurii, privind implementarea standardelor de management al 
sănătăţii şi securităţii în muncă, emis de un organism acreditat, sau echivalent - în fotocopie, insotit de 
traducerea legalizată în limba română (dacă este cazul); 
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Note:  
1. Nu vor fi acceptate documente care atestă că operatorul economic este în curs de obţinere a 
certificatelor solicitate, în această situaţie operatorii fiind descalificaţi.  
2. Persoanele fizice/juridice străine trebuie să depună documentele mai sus solicitate sau 
documente în echivalent eliberate în ţara de origine, în fotocopie legalizată şi traducere legalizată în 
limba română sau o declaraţie pe proprie răspundere prin care să justifice neprezentarea unui 
anumit document (dacă în ţara de origine nu sunt emise/folosite acest gen de înscrisuri). 
 
D.2. În cazul subcontractării: 
În cazul în care ofertantul subcontractează anumite părti din contract, va respecta art. 45 din OUG 
34/2006, modificată, coroborat cu art. 11 alin. 7 din HG 925/2006 potrivit căruia: “autoritatea 
contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanţi, dar 
resursele materiale şi umane ale subcontractantilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în 
contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens” în sensul 
completării unei declaraţii pe proprie răspundere privind proporţia în care contractul urmează 
să fie îndeplinit de către subcontractanti şi specializarea acestora (dacă este cazul), conform 
formularului anexat prezentei documentaţii de atribuire. 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului declarat caştigător prezentarea 
contractelor de subcontractare cu cei nominalizaţi în ofertă în maximum 3 zile de la data 
comunicării privind rezultatul procedurii, acestea constituind anexe la contractul de servicii. 
 

D.3. În cazul asocierii: 
În orice situaţie de asociere a doi sau mai mulţi operatori economici (conform art. 44 din OUG 
34/2006, modificată) ofertantul are obligaţia prezentarii în cadrul documentelor de calificare a 
acordului de asociere, în original sau fotocopie legalizată, care trebuie să conţină cel puţin: 
- lista tuturor asociaţilor; 
- nominalizarea liderului de asociaţie; 
- clauze privind răspunderea solidară a asociaţilor pentru îndeplinirea contractului; 
- împuternicirea liderului asociaţiei în raport cu autoritatea contractantă, de a se obliga şi de a primi 
instrucţiuni de la şi în numele asociaţilor, individual şi colectiv; 
- clauze prin care asociaţii sunt obligaţi să ramână în asociaţie pe întreaga durată a contractului, în 
situaţia în care oferta este declarată câştigătoare; 
- asociatul responsabil cu constituirea garanţiei de bună execuţie; 
- asociatul care va răspunde de raporturile financiare instituite cu autoritatea contractantă (urmare a 
derulării contractului de servicii). 
 

Pentru a se putea prevala de prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii toţi membrii unei 
asociaţii vor avea obligaţia prezentarii declaraţiei privind încadrarea în categoria IMM. 
 

În cazul asocierii, documentele de calificare vor fi depuse dupa cum urmează: 
 

Criterii de calificare referitoare la situaţia personală a ofertantului: 
1. fişa informaţii generale va fi prezentată de fiecare asociat.  
Cerinţa privind cifra de afaceri va fi indeplinită cumulativ. Dacă este cazul, fiecare asociat 
va depune dovada privind încadrarea acestuia în categoria intreprinderilor mici şi mijlocii. 
2. declaraţia privind eligibilitatea va fi prezentată de fiecare asociat. 
3. declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 va fi 
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prezentată de fiecare asociat. 
4. declaraţia privind calitatea de participant la procedura de achiziţie publica va fi prezentată de 
fiecare asociat. 
5. certificatul ce atestă achitarea obligaţiilor faţă de bugetul naţional consolidat şi bugetul 
asigurărilor sociale, emis de Agenţia Naţională de Administrare fiscală, Direcţia Publică a 
Finanţelor locale va fi prezentat de fiecare asociat. 
Cerinţa inexistenţei datoriilor/debitelor se aplică fiecărui asociat. 
6. certificatul ce atestă plata impozitelor şi taxelor locale emis de Autoritatea Publică Locală, 
valabil în ziua deschiderii ofertei va fi prezentat de fiecare asociat.  
Cerinţa inexistentei datoriilor/debitelor se aplica fiecarui asociat. 
 

Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară/tehnico-profesională: 
7. certificatul constatator emis de ORC, valabil 30 de zile, care sa ateste ca ofertantul are ca obiect 
de activitate autorizat (la sediu, puncte de lucru etc.) codul CAEN 7111 (Rev. 2) 7420 (Rev. 1) 
– activităţi de arhitectură şi codul CAEN 7112 (Rev. 2) 7420 (Rev. 1) – activităţi de inginerie 
şi consultanţă tehnică legate de acestea şi în care nu sunt înscrise menţiuni cu privire la 
aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau că societatea se află în incapacitate de 
plată va fi prezentat de fiecare asociat.  
Cerinţa autorizării obiectului de activitate va fi evaluata cumulativ. 
8. bilanţurile contabile pe anii 2008 si 2009 vizate/înregistrate de organele competente vor fi 
prezentate de fiecare asociat.  
9. balanţa contabilă pe luna decembrie 2009 va fi prezentată de fiecare asociat.  
10. lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani în domeniul serviciilor de proiectare, care 
va conţine valori, perioade de prestare, beneficiari va putea fi depusă de un singur/toţi asociaţii, 
evaluarea criteriului efectuându-se cumulativ. 
Cerinţa minimă - experienţa similară va fi interpretată cumulativ. 
11. declaraţia privind personalul tehnic de specialitate va fi evaluată cumulativ, putând fi depusă 
de un singur asociat va putea fi depusă de un singur/toţi asociaţii, evaluarea criteriului 
efectuându-se cumulativ. 
Subzistă cerinţa indicării personalului autorizat din cadrul societăţii pentru prestarea 
acestor servicii şi care va fi alocat acestui contract şi necesitatea dovedirii îndeplinirii 
cerinţei minime de personal. Cerinţa va putea fi îndeplinită de un singur/toţi asociaţii, 
evaluarea criteriului efectuându-se cumulativ. 
12. cerinţele referitoare la obligaţia prezentării licenţelor software va fi evaluată cumulativ, 
dovada putând fi depusă de un singur asociat.  
13. declaraţia privind respectarea condiţiilor de muncă şi securitate în muncă va fi prezentata de 
fiecare asociat în parte. 
14. cerinţa privind prezentarea certificatelor de conformitate cu standardele ISO 9001/2001, ISO 
14001/2005 si OHSAS 18001/2007 va fi interpretată/evaluată cumulativ.  
 

În situaţia în care oferta asociaţiei este declarată câştigătoare, liderul asociaţiei va prezenta 
autorităţii contractante dovada legalizarii din punct de vedere formal a asocierii. Contractul de 
asociere va conţine clauze specifice referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta (cu 
privire la penalităţi, daune interese, reziliere etc.). Neprezentarea acordului de asociere, legalizat, 
dupa declararea ofertei câştigătoare, atrage după sine nesemnarea contractului de achiziţie cu 
ofertanţii asociaţi declaraţi câştigători. 
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D.4. În cazul susţinerii economice şi financiare aşa cum este prevazută la art. 186 si 190 din OUG 
nr. 34/2006, operatorul economic va îndeplini condiţiile prevăzute la art. 111 din HG nr. 925/2006 
modificată. 
 

E. Cerinţe tehnice 
Potrivit prezentei proceduri prestatorul are obligaţia să elaboreze documentaţia tehnica în fazele 
DTAD, DTOE, DTAC, PT (inclusiv caiete de sarcini şi liste de cantităţi de lucrări) şi DDE 
pentru investiţia ,,Extindere Campus Universitatea de Vest din Timişoara – Zona Oituz”. 
 

În elaborarea documentaţiilor tehnice prestatorul va avea în vedere realizarea/îndeplinirea 
următoarelor obligaţii: 
1. respectarea prevederilor: 
- OUG nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea L nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrarilor de construcţii;  
- Ordinului nr. 276/2009 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor 
prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 si a 
altor acte normative aplicabile in materie; 
2. respectarea şi optimizarea prevederilor tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici din 
studiul de  fezabilitate, pus la dispoziţia ofertanţilor de către achizitor. 
 

Studiul de fezabilitate elaborat în vederea execuţiei lucrărilor mai sus menţionate, va fi pus 
gratuit la dispozitia potenţialilor ofertanţi (în urma unei solicitări scrise formulată de către 
aceştia) în format electronic. Acesta va putea fi ridicat de la sediul achizitorului. 
 

Elaborarea documentaţiilor tehnice se va face cu raportare la lucrările ce se doresc a fi realizate în 
baza acestora, respectiv lucrări de extindere Campus Universitatea de Vest din Timisoara – 
Zona Oituz. În elaborarea documentaţiilor tehnice se va avea în vedere şi respectarea prevederilor 
cuprinde in Ghidul solicitantului aferent POR 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale, DMI 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă. 
 

În cazul expirării unor avize şi acorduri obţinute la data întocmirii studiului de fezabilitate sau în 
cazul în care se impune obţinerea unor avize şi acorduri suplimentare celor deja existente, 
prestatorul se obligă să întocmească documentaţiile necesare în vederea obţinerii acestora. Toate 
taxele aferente obţinerii acestor avize şi acorduri, cât şi taxele/costurile angajate cu verificarea de 
către verificatori autorizaţi a documentaţiilor tehnice vor fi suportate de către achizitor. 
 

F. Precizări în legătura cu oferta 
Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:  
1. Propunerea tehnică: 
Ofertantul va elabora oferta cu raportare la pct. ,,E” din prezenta documentaţie de atribuire si cu 
raportare la continutul studiului de fezabilitate pus la dispozitie gratuit de catre achizitor. 
Ofertantul are obligaţia de a prezenta în cadrul propunerii tehnice: 
a) un grafic detaliat, de prestare a serviciilor, care nu va putea depasi 120 de zile; 
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b) un memoriu de prezentare (piese scrise si piese desenate) privind performanta energetica a 
solutiilor tehnice propuse. 
 

2. Propunerea financiară:  
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile 
solicitate cu privire la preţ precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul 
contractului de achizitie publică. 
Fundamentarea economică a ofertei se va face în conformitate cu Manualul de exercitare a 
profesiei de arhitect, emis prin Ordinul Arhitecţilor din România şi cu respectarea prevederilor 
cuprinse la art. 361 din HG 925/2006, modificată. 
Oferta financiară va fi exprimată în lei, fără TVA. 
Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea formulare. 
 

Notă: În oferta financiară nu se vor include cheltuielile necesare obţinerii avizelor/acordurilor 
şi autorizaţiilor şi nici cheltuielile legate de verificarea documentaţiilor tehnice de către experţi 
MLPAT, acestea fiind suportate de către achizitor. Demersurile integrale necesare 
aprobării/avizării urmează a fi efectuate de către operatorul economic desemnat câştigător. 
 

G. Finalizarea procedurii 
Deciziile cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor 
se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a 
ofertelor, în conformitate cu art. 33, alin. 6 din H.G. nr. 925/2006. În urma deschiderii ofertelor, 
comisia de evaluare va întocmi raportul procedurii de atribuire, urmănd ca după 11 zile de la data 
transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii conform art. 205 din O.U.G. nr. 
34/2006, să se încheie contractul de servicii, între autoritatea contractantă Universitatea de Vest 
din Timişoara şi prestator - caştigătorul confirmat în urma procedurii de achiziţie. 
 

Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a respecta termenul menţionat în cazul în care 
operatorul economic a fost singurul ofertant la procedura de achiziţie publică. 
 

Orice ofertant la procedura de achiziţie publică are dreptul, conform art. 255 din OUG 34/2006 să 
conteste deciziile adoptate pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică, în toate fazele 
procedurii de atribuire şi împotriva oricărui act al autorităţii contractante: 
 

Depunerea contestaţiei se poate face: 
a). pe cale administrativ-jurisdictională, în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă a actului 
contestat, conform art. 2562 din OUG 34/2006, organismul competent de soluţionare fiind  
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, 
cod 030084, e-mail: office@cnsc.ro, telefon: 021-3104641, fax: 021-3104642 
b). in justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile 
ulterioare, organismul competent de soluţionare fiind Tribunalul Timiş, p-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2 
A, jud. Timiş, cod poştal: 300055, ţară: România, telefon: 0256/498054, fax: 0256/200040. 
 

Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului, 
în următoarele cazuri: 
- autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 
alin (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a); 
- au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme; 
- nu a fost depusă nicio oferta sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu 
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pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare; 
- abateri grave de la prevederile legislative au afectat procedura de atribuire sau este imposibilă 
încheierea contractului. 
 

H. Criteriul de evaluare a ofertei  
În accepţiunea art. 198 din OUG nr. 34/2006, modificată criteriul de atribuire a ofertei este 
„oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, respectiv cele mai bune condiţii 
în care autoritatea contractantă poate duce la îndeplinire obiectul procedurii de achiziţie publică. 
 

Factor de evaluare Punctaj 
 1. preţul cel mai scăzut 30 puncte 
 2. performanţa energetică a soluţiilor tehnice 
propuse  70 puncte 

 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 
 

1. Preţul cel mai scăzut 
Punctajul pentru factorul de evaluare se acordă astfel: 
a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertate se acordă punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare – 30 de puncte; 
b) pentru alt preţ decât cel care a obţinut punctajul maxim acordat pentru acest factor, punctajul se va 
calcula astfel: 
 

     Pn = Pretmin/ Pretn x Pctmax 

Unde: 
Pn = punctajul ofertei care se evaluează; 
        Preţmin = preţul cel mai mic dintre ofertele depuse; 
        Preţn = preţul ofertei care se evaluează 
        Pctmax= punctajul maxim acordat pentru acest factor 
 

2. Performanţa energetică a soluţiilor tehnice propuse  
În vederea evaluării şi punctării corespunzătoare, ofertanţii vor prezenta calculul detaliat al costului 
anual de exploatare şi mentenanţă privind soluţiile tehnice propuse. Valoarea totala a investiţiei, la 
care ofertanţii vor trebui să se raporteze, este cea rezultată din studiul de fezabilitate. Se va avea în 
vedere, pentru soluţiile tehnice propuse o perioadă de amortizare a investiţiei de maximum 5 ani. 
 
Calculul costurilor de exploatare şi mentenanţă va include/indica în mod obligatoriu şi exclusiv 
urmatoarele componente: 

� calculul coeficientului global de izolare termică 
� calculul performanţei energetice a instalaţiilor din clădiri: 
Încălzire: 
- calculul necesarului de căldură; 
- descrierea şi dimensionarea sistemului de încălzire propus, cu evidenţierea soluţiilor de 

mărire a eficienţei energetice a sistemului; 
- prezentarea schemei funcţionale a sistemului de încălzire propus; 
- calculul consumului anual de combustibil şi energie electrică pentru încălzire 
- calculul costurilor de funcţionare; 
- estimarea valorii de investiţie pentru sistemul propus; 
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- prezentarea fişelor tehnice ale principalelor echipamente avute în vedere; 
- costurile de mentenanţă anuale ale echipamentelor care alcătuiesc sistemul de încălzire. 

     Apa caldă de consum: 
- calculul necesarului de apă caldă de consum; 
- calculul necesarului de căldură pentru prepararea apei calde de consum; 
- descrierea şi dimensionarea sistemului de preparare a apei calde de consum, cu evidenţierea 

soluţiilor de mărire a eficienţei energetice a sistemului; 
- prezentarea schemei funcţionale a sistemului de preparare a apei calde de consum propus; 
- calculul consumului anual de combustibil şi energie electrică pentru prepararea apei calde de 

consum; 
- calculul costurilor de funcţionare; 
- estimarea valorii de investiţie pentru sistemul propus; 
- prezentarea fişelor tehnice ale principalelor echipamente avute în vedere; 
- costurile de mentenanţă anuale ale echipamentelor care alcătuiesc sistemul de încălzire 

preparare a apei calde de consum. 
      Climatizare: 

- calculul necesarului de frig; 
- descrierea şi dimensionarea sistemului de climatizare propus, cu evidenţierea soluţiilor de 

mărire a eficienţei energetice a sistemului; 
- prezentarea schemei funcţionale a sistemului de climatizare propus; 
- calculul consumului anual de combustibil şi energie electrică pentru climatizare; 
- calculul costurilor de funcţionare; 
- estimarea valorii de investiţie pentru sistemul propus; 
- prezentarea fişelor tehnice ale principalelor echipamente avute în vedere; 
- costurile de mentenanţă anuale ale echipamentelor care alcătuiesc sistemul de climatizare. 

      Ventilaţii mecanice: 
- calculul necesarului de aer proaspăt; 
- descrierea şi dimensionarea sistemului de ventilaţie propus, cu evidenţierea soluţiilor de 

mărire a eficienţei energetice a sistemului; 
- prezentarea schemei funcţionale a sistemului de ventilaţie propus; 
- calculul necesarului de căldură şi de frig pentru încălzirea/răcirea şi uscarea/reîncălzirea 

aerului prospăt; 
- calculul consumului anual de combustibil, energie electrică  şi apă pentru încălzirea, răcirea 

şi umidificarea aerului proaspăt; 
- calculul costurilor de funcţionare; 
- estimarea valorii de investiţie pentru sistemul propus; 
- prezentarea fişelor tehnice ale principalelor echipamente avute în vedere 
- costurile de mentenanţă anuale ale echipamentelor care alcătuiesc sistemul de ventilaţie; 
- costul de exploatare şi mentenanţă anuală va reprezenta cumulul costurilor calculate în 

cadrul punctelor de mai sus. 
 

Costul anual al exploatării şi mentenanţei va fi exprimat în lei, fără TVA. 
 

Punctajul pentru factorul de evaluare se acordă astfel: 
 

a) pentru cel mai redus cost anual de exploatare şi mentenanţă se va acorda punctajul maxim 
alocat factorului de evaluare - 70 de puncte; 
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b) pentru alte costuri propuse punctajul se va acorda potrivit urmatoarei relaţii: 
 

Pn = Cmin X 70/ Cn 
Unde: 
Pn = punctajul ofertei care se evaluează; 
        Cmin = costul anual (de exploatare şi mentenanţă) cel mai mic ofertat;; 
        Cn = costul anual (de exploatare şi mentenanţă) al ofertei care se evaluează; 
c) ofertele care nu vor cuprinde calculul detaliat al costului anual cu exploatarea şi 
mentenaţa (inclusiv defalcarea pe componentele mai sus indicate) sau care vor avea la 
baza informatii tehnice incomplete sau eronate, vor fi declarate neconforme. 
 
Menţiune: raţiunea introducerii factorului de evaluare performanţa energetică a soluţiilor 
tehnice propuse în cadrul criteriului de evaluare aferent prezentei proceduri de achiziţie publică 
are la bază faptul ca una dintre componentele principale ale proiectului supus finanţării (în baza 
căruia se are în vedere realizarea obiectivului investiţional extindere Campus Universitatea de 
Vest din Timişoara – Zona Oituz) a fost tocmai componenta privitoare la protecţia mediului, 
dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică a soluţiilor constructive propuse. 
 
Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică nu poate fi schimbat pe 
toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv. 
 
 

I. Dreptul prestatorului de a solicita clarificări 
După obţinerea documentaţiei de atribuire operatorul economic are dreptul să solicite clarificări 
despre elementele cuprinse în aceasta până la data de 14.04.2010 orele 1400. Solicitarile vor fi 
transmise la sediul Universităţii de Vest din localitatea Timişoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4, jud. 
Timiş. 
                                                                                                                                                                                                                                              
Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la orice clarificare solicitată într-un interval de 
timp care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la solicitare, dar nu mai târziu de 
6 zile înainte de data limita de depunere a ofertei. În cazul în care operatorul economic nu a 
transmis solicitarea de clarificare în timp util astfel încât autoritatea contractantă este în 
imposibilitate de a respecta termenul menţionat, aceasta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde 
în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă 
primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. 
 

Răspunsul la solicitarea de clarificări va fi transmis tuturor ofertantilor care au obţinut 
documentaţia de atribuire, fără a se dezvalui identitatea celui care a solicitat respectivele clarificări. 
Comunicările între autoritatea contractantă şi ofertanţi se vor face în scris, sub forma de document 
înregistrat (la transmitere şi primire) şi confirmat de primire. Documentele pot fi transmise sub 
formă de scrisoare prin postă, fax. 
 
J. Dispoziţii finale 
Prezenta documentaţie de atribuire este anexă şi face parte integrantă din contractul de achiziţie publică 
ce va fi încheiat cu ofertantul declarat câştigător. Obligaţiile concretizate în documentaţia de atribuire se 
consideră asumate de către ofertanţi din momentul depunerii ofertei. 
 

 
Rector,  
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