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Nr. 3056/24.02.2010 
   

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 I. 
a. Autoritatea contractantă 
Denumire: Universitatea de Vest din Timişoara 
Adresă: bd. Vasile Pârvan, nr. 4, jud. Timiş 
Localitate: Timişoara Cod poştal: 300223  Ţara: România 
Persoană de contact: __________ Telefon: 0256/592325 
E-mail:  Fax: 0256/592381 
Adresa autorităţii contractante: localitatea Timişoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4, jud. Timiş 
 
b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
* ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele 
subordonate la nivel regional sau local 

* servicii publice centrale 

* agenţii naţionale * apărare 
* autorităţi locale * ordine publică/siguranţă naţională 
* alte instituţii guvernate de legea publică |X| * mediu 
* instituţie europeană/organizaţie internaţională * afaceri economico-financiare 
* altele (specificaţi) * sănătate 
  * construcţii şi amenajări teritoriale 
  * protecţie socială 
  * recreere, cultură şi religie 
  * educaţie|X| 
  * activităţi relevante 
  - energie 
  - apă 
  - poştă 
  - transport  
  * altele (specificaţi) 
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da |_| nu |X| 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: la telefon: 0256/592325; 0257/281199 
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 14.04.2010 orele 1400, adresă: loc. Timişoara, bd. Vasile Pârvan, 
nr. 4, jud. Timiş 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 16.04.2010 
 

 
c. Căi de atac 
Eventualele contestaţii se pot depune: 
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 
- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă. 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084, Ţara: Romania 
E-mail: office@cnsc.ro  Telefon: (+40) 21 310.46.41 
Adresă internet: Fax: (+40) 21 310.46.42 
Denumirea instanţei competente:   Tribunalul Timis 
Adresă:  p-ta Tepes Voda, nr. 2A, jud. Timiş 
Localitate: Timiş Cod poştal: 330055, Tara: România 
E-mail: rfloruti@just.ro Telefon: 0256/498054 
Adresă internet: Fax: 0256/200040 
Înaintarea contestaţiei spre soluţionare folosind una dintre jurisdicţiile prevăzute mai sus, se va face cu excluderea 
competenţei de soluţionare a celeilalte jurisdicţii. 
Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 10 zile de la data luării la cunostinţă de către contestator de un 
act al autorităţii contractante pe care acesta îl consideră nelegal. 
 
d. Sursa de finanţare 
Sursa de finanţare  venituri proprii  
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1. Descriere 

II.1.1) Denumire contract: 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” 
II.1.2) Locaţia prestării serviciilor: sediul prestatorului şi Campusul Universitar – Zona Oituz 

(a) Lucrări |_| (b) Produse |_| (c) Servicii |X| 
Execuţie |_| 
Proiectare şi execuţie |_| 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă |_| 

Cumpărare |_| 
Leasing |_| 
Închiriere |_| 
Cumpărare în rate |_| 

Categoria serviciului 
2A |X| 
2B |_| 
 

Principala locaţie a executarii 
lucrărilor:  
Cod CPV 
 

Principalul loc de livrare 
............................ 
Cod CPV 
|_||_||_||_||_||_||_||_| 

Principalul loc de prestare:  
sediul prestatorului şi Campusul Universitar – Zona 
Oituz Cod CPV 
71242000 – 6 Pregătire de proiecte şi proiectare, 
estimare a costurilor 

II.1.3) Procedura se finalizează prin: 
Contract de achiziţie publică: |X| 
II. 1.4) Termen de prestare 
Proiectul tehnic ce face obiectul prezentei proceduri de achiziţie publică va fi predat în termen de maxim 120 de zile 
de la nota de comanda emisă din partea autorităţii contractante 
II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) 
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. |_||_||_| sau, dacă este 
cazul, nr. |_||_||_| maxim al participanţilor la acordul-cadru 
vizat 

Acord-cadru cu un singur operator |_| 

Durata acordului-cadru: 
Durata în ani |_||_| sau luni |_||_||_| 
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru 
da |_|  nu |_| 
II.1.6) Divizare pe loturi 
da |_|; nu |X| 
Ofertele se depun pe: 
|_| un singur lot; |_| unul sau mai multe; |_| toate loturile 
Alte informaţii referitoare la loturi:  
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate 
da |_|; nu |X| 
 

2. Cantitatea sau scopul contractelor 
II.2.1. Alte condiţii particulare referitoare la 
contracte  

da |X| nu |_|  
 

II.2.2. Clauze contractuale obligatorii: 
a) obiectul contractului; 
b) preţul contractului şi modalităţi de plată; 
c) durata contractului; 
d) sancţiuni pentru neexecutarea culpabilă 

a obligaţiilor; 
e) documentele contractului; 
f) obligaţiile principale ale părţilor. 

da |X| nu |_| 
Plata preţului contractului se va efectua integral dupa predarea şi 
însuşirea/aprobarea documentatiei tehnice ce face obiectul contractului, în 
termen de minim 14 zile de la emiterea facturii de catre prestator, dar după 
data de 24 ale fiecarei luni (conform OUG 34/2009).  
 

 
III. PROCEDURA 
III. 1) Procedura selectată 

Licitaţie deschisă |X| Negociere cu anunţ de participare |_| 

Licitaţie restrânsă |_| Negociere fără anunţ de participare |_| 
Licitaţie restrânsă accelerată |_| Cerere de oferte |_| 
Dialog competitiv |_| Concurs de soluţii |_| 
III. 2) Etapa finală de licitaţie electronică da |_| nu |X| 
Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică 
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III.3) Legislaţia aplicată:  
- OUG nr. 34/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrari 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 constructiilor; 
-  Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 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 achizitiile publice (CPV). 

 
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE  

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. 
IV.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului  Solicitat |X| Nesolicitat |_| 
Declaraţii privind eligibilitatea 
Solicitat |X| Nesolicitat |_| 

– în original; 

Fişa de informaţii generale 
Solicitat |X| Nesolicitat |_| 

- fişa informaţii generale: denumire ofertant, sediul/adresa, număr de 
telefon (fax), cod postal, persoana de contact, codul fiscal, contul 
bancar de trezorerie, care să conţină şi cifra medie de afaceri pentru anii 
2008, 2009 – în original; 
Cerinţa minimală: valoarea minimă impusă a cifrei medii de 
afaceri pe ultimii 2 ani este de 3.000.000 lei. 
 

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 întreprinderilor mici şi 
mijlocii, de reducerea cu 50% a valorii cifrei de afaceri. 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din ordonanţă 
Solicitat |X| Nesolicitat |_| 

– în original; 

Declaraţie privind calitatea de participant 
la procedură 
Solicitat |X| Nesolicitat |_| 

– în original; 

Situaţia achitării obligaţiilor faţă de 
bugetul de stat şi bugetul local 
Solicitat |X| Nesolicitat |_| 

- 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 – în original sau fotocopie legalizată; 
- certificat ce atesta plata impozitelor şi taxelor locale emis de 
Autoritatea Publică Locală, valabil în ziua deschiderii ofertei - în 
original sau fotocopie legalizată; 
Notă: Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu 
datorii neachitate către bugetul de stat sau bugetul local, vor fi 
descalificate/respinse. 

IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Solicitat |X| Nesolicitat |_| 
Persoane juridice/fizice române - certificatul constatator emis de ORC cu maxim 30 de zile inainte 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 – în original sau fotocopie legalizată; 
Notă: 
Solicitarea are la bază cerinţele legale expuse in art. 15-25 din Legea 
359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 
Registrul Comerţului potrivit cărora nu pot fi desfaşurate decât 
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activităţi autorizate, prin autorizare întelegându-se conform art. 5 
alin. 1 din actul normativ menţionat mai sus „[...] asumarea de 
către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea 
desfăşurării activităţilor declarate”. Dovada autorizării reiese din 
menţiunea cuprinsă în certificatul ORC la pct. “Sedii şi/sau 
activităţi autorizate”, respectiv identificarea la acest punct a 
codului CAEN autorizat. 

Persoane juridice/fizice străine 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. 

IV. 3) Situaţia economico-financiară Solicitat |X|  Nesolicitat |_| 
Informaţii privind situaţia economico-
financiară 
Solicitat |X| Nesolicitat |_| 

- bilanţuri contabile pe anii 2008, 2009 vizate/înregistrate de organele 
competente – în fotocopie; 
- balanţa contabilă pe luna decembrie 2009 – în fotocopie; 

IV.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională Solicitat |X| Nesolicitat |_| 
Informaţii privind capacitatea tehnică 
Solicitat |X| Nesolicitat |_| 

- 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’’). 
- film de animatie de arhitectura 3 D cu durata de 1 minut adaptat la 
obiectul prezentei proceduri; 
 
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.   
- declaraţie privind personalul tehnic de specialitate – în 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: 
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- 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 – în fotocopie. 
- licenţa software MS Office, Arhicad sau Autocad sau echivalent – 
în fotocopie.  
Notă: Ofertantii vor avea posibilitatea de a prezenta şi facturi sau alte 
înscrisuri (în fotocopie) prin care să facă dovada achiziţionării/deţinerii 
la sediul firmei/punctele de lucru a licenţelor mai sus indicate. 
 

Condiţii de muncă şi protecţia muncii 
Solicitat |X| Nesolicitat |_| 

- declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de 
muncă şi protecţia muncii – în original. 

Informaţii privind asociatii/subcontractanţii 
Solicitat |X| Nesolicitat |_| 

În cazul în care ofertantul subcontractează anumite parţi din contract (cu 
respectarea art. 45 din OUG 34/2006 modificată) oferta va fi iîntocmită cu 
respectarea cerinţelor cuprinse la pct. D.2. din documentaţia de atribuire. 
În orice situaţie de asociere a doi sau mai mulţi operatori economici 
(conform art. 44 din OUG 34/2006 modificată), oferta va fi întocmită cu 
respectarea cerinţelor cuprinse la pct. D.3. din documenţatia de atribuire. 

Standarde de asigurare a calităţii 
Solicitat |X| Nesolicitat |_| 

- 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); 

Standarde de protecţie a mediului 
Solicitat |X| Nesolicitat |_| 

- 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, pentru activitatea ce face obiectul 
prezentei proceduri – în fotocopie, însoţit de traducerea legalizată 
în limba română (dacă este cazul); 

Standarde de sănătate şi securitate în 
muncă 
Solicitat |X| Nesolicitat |_| 

- 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, 
însoţit de traducerea legalizată în limba română (dacă este 
cazul); 

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 copie 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). 

V. PREZENTAREA OFERTEI 
V.1) Limba de redactare a ofertei  - limba română 
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei  - 90 zile (pănă la data de 20.07.2010) 
V.3) Garanţia de participare 
Solicitată |X| ; Nesolicitată |_| 

Garanţia de participare se constituie în conformitate cu art. 85 si 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.   
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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 sedinţei de deschidere, cu raportare la art. 
33 alin. 3 lit. b) din HG nr. 925/2006 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, dupa semnarea contractului de achiziţie 
publică cu ofertantul a cărui 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 urmatoarele situaţii:  
a. Îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b. Oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garanţia de bună 
execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
c. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul 
de achiziţie publică, în perioada de valabilitate a ofertei (90 de zile, 
respectiv până la data de 20.07.2010, inclusiv). 
Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă 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 lucratoare de la această 
dată. 

V.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice  - raportat la pct. E al documentaţiei de atribuire 
V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare - raportat la pct. F al documentaţiei de atribuire 

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. 

V.6) Modul de prezentare a ofertei Oferta se va depune personal sau prin poştă la sediul autorităţii 
contractante din localitatea Timişoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 
jud. Timiş. 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 considerată întârziată;  
Documentele de calificare, propunerea tehnică şi financiară se vor 
introduce în plicuri interioare distincte, marcate corespunzator, în 
fiecare din plicurile intermediare;  
Plicul exterior trebuie să fie marcat numai cu adresa autorităţii 
contractante (nu va conţine adresa ofertantului, alte semne distinctive 
sau elemente proprii de identificare) si cu inscripţia: 
“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 23.04.2010, orele 1000“ 
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Plicul va avea mentiunea:  
„Universitatea de Vest din Timişoara, localitatea Timişoara, bd. 
Vasile Pârvan, nr. 4, jud. 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” 
Dacă plicul exterior dezvăluie identitatea ofertanţilor, autoritatea 
contractantă nu garantează anonimatul depunerii, însă 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 asumă nicio responsabilitate pentru 
rătăcirea ofertei.  
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, 
actualizată - în original; 

V.7) Data limită de depunere a ofertelor  - 22.04.2010 orele 1400 
V.8) Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei 

 - nu se admite modificarea; 
 - sunt declarate intarziate ofertele depuse dupa termenul limita, 
respectiv 22.04.2010, orele 1400. 

V.9) Deschiderea ofertelor  - 23.04.2010 orele 1000    
 

 

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE 
VI.1) Preţul cel mai scăzut |_| 
VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic |X| 
 

În accepţiunea art. 198 din OUG nr. 34/2006, modificată şi republicată, criteriul de evaluare 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. 
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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; 
- 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; 
b) pentru alte costuri propuse punctajul se va acorda potrivit urmatoarei relaţii: 
 

Pn = Cmin X 70/ C n 
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. 
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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 Universitar – 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. 
 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
VII.1) Ajustarea preţului contractului 
da |_| nu |X| 

Universitatea de Vest din Timişoara nu acceptă ajustarea preţului 
contractului. 

VII.2). Garanţia de bună execuţie a 
contractului 
da |X|; nu|__| 

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 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. 
 

 
VIII. Precizări finale 
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original 
şi/sau copie în vederea participării la procedură. 
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către membrii comisiei de evaluare nu angajează din partea acesteia 
nici o răspundere sau obligaţie făţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu inlătură răspunderea 
exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 
 
Rector,  
Prof. Univ. Dr. Ioan Talpoş 


