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Sectiunea I 
 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
 

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă  
 
Denumire:   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOFTIN, JUDE TUL SATU MARE 
 
Adresa:  str. Principala, nr. 219 
Localitate: MOFTIN, JUDETUL 
SATU MARE 

Cod poştal: 447207 Ţara: România 

Persoana de contact:  
Pop Carmen Consuela  

Telefon: +40261875021 
 

E-
mail:primariamoftin@yahoo.com 

Fax:       +40261875021 

Adresa Autorităţii Contractante: Consiliul Local al Comunei MOFTIN, localitatea MOFTIN, str. 
Principala, nr.219, JUDETUL SATU MARE,  

 
I. b.  PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVIT ĂŢI ALE AUTORIT ĂŢII CONTRACTANTE 
 X      autoritati locale X     Consiliul Local 

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele 
altor autoritati contractante            da       nu X       

 

 
Alte informa ţii  şi/sau clarificări pot fi ob ţinute: la adresa mai sus mentionata 
Data limită de primire a solicitărilor de clarific ări : 
Data:  25.05.2010 
Ora limită : 12.00 
Adresa : Primaria Comunei MOFTIN, judetul SATU MARE, Loc.MOFTIN, str. Principala, nr. 219 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări  : 28.05.2010, ora12.00 
Notă:1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia 
de atribuire.  Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără 
ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice  clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să 
depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului 
economic.  
        2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările 
aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a 
solicitat clarificările respective.  
        3) Fără a aduce atingere prevederilor pct.1), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite 
răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertei 
(04.06.2010) 
      4) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 
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punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la pct. 3), 
aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare 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. 

• orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să se transmită 
în scris. 

• solicitarea de clarificări în legătură cu Documentaţia de atribuire: se  transmite prin fax, e-
mail sau poştă; 

• răspunsul la solicitări : transmis prin fax, e-mail sau poştă cu confirmarea primirii. 
Pentru comunicările din timpul evaluării ofertelor  : 

• comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta depusă prin 
fax, e-mail sau poştă cu confirmarea primirii; 

• pentru răspuns, în funcţie de solicitările comisiei, operatorii economici vor depune 
documentele şi clarificările în original la registratura autorităţii contractante, le vor transmite 
prin poştă în termenul limită solicitat, sau le vor transmite prin fax. 

I. c. Cai de atac 

Eventualele contestatii se pot depune: 
- fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
- fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta 
Institu ţia responsabilă  pentru soluţionarea contestaţiei: 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor   
Adresa: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Cod postal: 030084 
Localitatea/Ţara: Bucureşti/ România. 
Telefon: +4021-3104641 ;  Fax:      +4021-3104642 
E-mail : office@cnsc.ro ; adresa de internet :   www.cnsc.ro 

 
Denumirea instantei competente: Curtea de apel , sectia contencios administrativ si fiscal Cluj 
Napoca 
Adresa: str. Stefan cel Mare nr. 1 
Localitatea/Ţara: Cluj Napoca/Romania 
Telefon: 0264431063 
 Fax: 0264593866      

 
I. d. Sursa de finanţare :  
       Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit 
       Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria- Romania 2007-2013  HURO/0801/149 , 
fonduri comunitare . 
După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA ■ NU □ 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract : Elaborarea expertizei tehnice, studiului de fezabilitate,   proiectului tehnic, 
documentatiilor de obtinere a avizelor, acordurilor  si autorizatiilor si detaliilor de executie, necesare 
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accesarii de fonduri pentru realizarea investitiei   “FACILITAREA ACCESULUI COMUNITAR LA 
RETEAUA DE DRUMURI TRANSFRONTALIERE” IN COMUNA MOFT IN, JUDETUL 
SATU MARE  
Studiul de fezabilitate si proiectul tehnic se vor elabora in conformitate cu HG28/2008 si Ordinul 
MDLPL 863/2008, precum si cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.  
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării  : Elaborarea expertizei tehnice, studiului de fezabilitate,   
proiectului tehnic, documentatiilor de obtinere a avizelor, acordurilor  si autorizatiilor si detaliilor de 
executie, necesare accesarii de fonduri pentru realizarea investitiei   “FACILITAREA ACCESULUI 
COMUNITAR LA RETEAUA DE DRUMURI TRANSFRONTALIERE” I N COMUNA 
MOFTIN, JUDETUL SATU MARE  
Studiul de fezabilitate si proiectul tehnic se vor elabora in conformitate cu HG28/2008 si Ordinul 
MDLPL 863/2008, precum si cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Locatia o reprezinta cele 
opt sate ale comunei Moftin, judetul Satu Mare : Moftinu Mic, Moftinu Mare, Domanesti, Sinmiclaus, 
Ghirolt, Istrau, Ghilvaci, Ghilvaci Gara. 
(a) Servicii                                       X                                                         
      Proiectare                                  X                                                        
Categoria serviciului 2A ■ 2B □                      Anexa 2A 
 
Principala locatie a lucrarii    
Drumurile  ce constituie obiectul prezentului proiect sunt amplasate in satele  comunei MOFTIN, 
JUDETUL SATU MARE 
Cod. CPV 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport  
                  
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : 
Contract de achiziţie publică:           X                          
Încheierea unui acord cadru            □ 
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica:  
           Max.75 zile pentru proiectare si pana la finalizarea lucrarilor pentru asistenta tehnica 
 
II.1.5) Informatii privind acordul cadru : nu este cazul                  

II.1.6) Divizare pe loturi                 DA □                              NU  : X                          

 II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU  : X                          

 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
 
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca 
exista)    
-   Elaborarea expertizei tehnice, studiului de fezabilitate,   proiectului tehnic, documentatiilor de obtinere 
a avizelor, acordurilor  si autorizatiilor  si detaliilor de executie  necesare accesarii de fonduri pentru 
realizarea investitiei   “FACILITAREA ACCESULUI COMUNITAR LA RETEAUA DE 
DRUMURI TRANSFRONTALIERE” IN COMUNA MOFTIN, JUDETUL  SATU MARE  . Studiul 
de fezabilitate si proiectul tehnic se vor elabora in conformitate cu HG28/2008 si Ordinul MDLPL 
863/2008, precum si cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.; lungimea retelei proiectate este 
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aproximativ 30,0 km 
 (se specifica anexa care cuprinde informatiile privind cantitatile /scopul contractului )  
Detalii : sunt enuntate si prezentate in sectiunea II Caietul de Sarcini al prezentei documentatii 
Valoarea estimata fara TVA  : 53 440 Euro     Curs  INFO Euro 4,1370 lei/euro 
II.2.2) Optiuni (daca exista)                                        da : □                                nu X                                 
Daca exista, descrierea acestor optiuni:  
 
III. Conditii specifice contractului  
 
III.1. Garantia de participare (dupa caz)      Solicitat : X                         Nesolicitat □ 
III.2 Alte conditii particulare referitoare la 
contract (dupa caz)  
III.2.1. Contract rezervat  
(daca DA scurta descriere ) 
III.2.2. Altele (daca DA, descrieti) 

 
 
       DA   □                                   NU : X                          
 
        DA  □                                   NU : X                          

 
IV. PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectata 

Licitatie deschisa                                       □                          
Licitatie restransa                                       □ 
Licitatie restransa   accelerata                    □ 
(justificare accelerare procedura –anexa 
distincta 
Dialog competitiv                                      □ 

Negociere cu anunt de participare            □   
Negociere fara anunt de participare          □                                                 
(Justificare in cazul  negocierii fara anunt de participare -se 
completeaza o anexa distincta)  
Cerere de oferta                                        X  

 
IV.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □              NU  X                            

 
IV.3.) Legislatia aplicata 
• OUG 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;  
• L 337/2006-pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii;  

• HG 925/2006-pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii; 

• Hotararea de Guvern nr. 1337/27.09.2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii; 

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica 
 



 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOFTIN 
“FACILITAREA ACCESULUI COMUNITAR LA RETEAUA DE 

DRUMURI TRANSFRONTALIERE”                                               
IN COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE  

 

 

 6  
 

• Ordonanta de urgenta nr.94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea OUG 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  

• Ordonanta de urgenta nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei 
referitoare la achiziţiile publice 

• Ordonanta de urgenta nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica; 

• Hotararea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica; 

• Ordinul nr. 175/05.02.2010 privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de 
observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii – modelul si continutul formularelor 
si documentelor utilizate; 

• Hotararea de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

• Ordonanta de urgenta   Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; 

• Hotararea de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; 

• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ ; 
• Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 
• Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 

204/2001, modificată; 
• Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 

• Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 26/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

• Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii; 
• HG 766/1997 privind privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia 

lucrarilor; 
• HG nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului general si al metodologiei privind 

elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii 
• Ordinul MDLPL 863/2008 din  2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor 

prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
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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" 

• Ordinul MDLPL nr. 276 din 28 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Instruc ţiunilor  
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 

• Ordinul nr. 1072/2003 privind avizarea de catre ISC a documentatiilor tehnico-economice pentru 
obiectivele de investitii finantate din fonduri publice; 

• Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 
coruptiei cu modificarile si comletariile ulteriore; 

• HG nr. 925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a 
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; 

• Proceduri MLPAT privind autorizarea personalului din laboratoarele de incercari si CQ; 
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
• Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului; 
• Standarde nationale si reglementari tehnice  in domeniu; 
• L 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca  

 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE 
  
V.1) Situatia personala a ofertantului Daca DA  
Modalitati de participare la cerere de 
oferta 

1. Un ofertant participa, pentru acelasi contract, cu o singura 
oferta, fie in mod individual, ca subcontractant sau ca partener 
al societatii mixte/consortiului/asocierii.  
2. Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta de catre 
un singur ofertant, subcontractant sau partener pentru acelasi 
contract va conduce la respingerea ofertelor respective.  
3. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu 
scopul de a depune o ofertă comună, fără a fi obligaţi să îşi 
legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea 
contractantă va solicita ca asocierea să fie legalizată numai în 
cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare, 
condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.  
Ofertele depuse de companii care sunt parteneri la doua sau 
mai multe firme ce alcatuiesc o societate mixta / consortium 
/asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 
a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru 
fiecare partener din cadrul societatii mixte/ 
consortiului/asocierii precum si categoriile de lucrari executate 
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de acestia. 
b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal 
toti partenerii.  
c) Unul din membri trebuie numit ca partener conducator 
(lider) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie 
confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare 
partener in parte. 
d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se 
statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti 
si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul 
conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita 
instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor, si ca 
realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in 
responsabilitatea partenerului conducator (liderului). 
e) Toti partenerii din cadrul societatii mixte/consortiului 
trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata 
de realizare a contractului. 
f) Structura sau constituirea societatii mixte/ 
consortiului/asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii 
contractului, decat cu aprobarea preala-bila a Autoritatii 
Contractante si numai in situatii ex-ceptionale. Noul 
consortiu/asociere /societate mixta trebuie sa indeplineasca cel 
putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cel 
initial. 

 
Declaratie privind eligibilitatea  
            

Cerinţă obligatorie:  
Completarea si prezentarea formularului 12A privind 
neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 – 
Declaratie privind eligibilitatea  şi/sau Cazier judiciar 
/certificat echivalent. 
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma 
necorespunzatoare da dreptul autoritatii contractante sa 
respinga oferta ca fiind neconforma cu cerintele fisei de 
date a achizitiei. 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181  
           Solicitat   �          Nesolicitat  □ 

Cerinţe obligatorii:  
1. Completare si prezentare formular 12B - Declaraţie privind 
neîncadrarea în prevederile art. 181    din OUG nr. 34/2006;se 
depune in original sau copie legalizata conform cu originalul – 
obligatoriu completarea formularului conf art 181 c1. 
2. Prezentarea Certificatului de atestare fiscala emis de 
Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala pentru 
persoanele juridice din Romania cu valabilitate de max. 30 zile 
fata de termenul limita de depunere a ofertelor - se depune in 
original sau copie legalizata conform cu originalul 
3. Prezentarea Certificatului fiscal privind impozitele si 
taxele locale pentru persoanele juridice din Romania cu 
valabilitate de max. 10 zile fata de termenul limita de depunere 
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a ofertelor - se depune in original sau copie legalizata conform 
cu originalul 
4. Declaratia privind calitatea de participant la procedura, 
conform formularului 12 C 
Formularele tip mai sus mentionate eliberate de autoritatile 
competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident 
se vor pre-zenta in original sau copie legalizata si trebuie sa fie 
valabile la data deschiderii ofertelor. 
In cazul in care documentele oficiale mai sus mentionate sunt 
eliberate in alta tara decat Romania si in alta limba decat 
romana acestea se vor prezenta si in traducere legalizata in 
original. 
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma 
necorespunzatoare a oricaruia dintre formulare da dreptul 
Autoritatii Contractante sa respinga oferta ca neconforma 
cu cerintele fisei de date a achizitiei. 
 

V.2) Capacitatea de exercitare a 
activitatii profesionale (inregistrare) 

 

Persoane juridice/fizice române Cerinţe obligatorii: 
1. Certificatul de inregistrare (in copie legalizata) 
2. Certificatul constatator emis de Oficiul  
    Registrului Comerţului (in original sau copie   
    legalizata), emis cu cel mult 30 zile inaintea   
   datei deschiderii ofertelor, din care sa rezulte:           - 

• ca agentul economic are prevazut in obiectul de 
activitate tipurile de lucrari supuse ofertarii  

• ca ofertantul nu este in stare de faliment 
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma 
necorespunzatoare da dreptul autoritatii contractante sa 
respinga oferta ca fiind neconforma cu cerintele fisei de 
date a achizitiei. 
 

 Persoane juridice /fizice străine Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori 
apartenenţă din punct de vedere profesional (traducere 
legalizată) 
In cazul in care documentele oficiale mai sus mentionate sunt 
eliberate in alta tara decat Romania si in alta limba decat 
romana acestea se vor prezenta si in traducere legalizata in 
original. 
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma 
necorespunzatoare da dreptul autoritatii contractante sa 
respinga oferta ca fiind neconforma cu cerintele fisei de 
date a achizitiei. 
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V. 3.) Capacitate economico-
financiara  

 

Informaţii privind  situaţia economico-
financiară 
 Solicitat �                         Nesolicitat 
□ 

Cerinte obligatorii: 
1. Bilanturi contabile la 31.12.pentru anii 2007-2009  

inregistrate si vizate de organele competente (in  copie 
legalizata), conditie obligatorie bilantul pozitiv. 

2. Cifra medie de afaceri pe ultimi 3 ani sa fie mai  mare 
de 600 000 (sasesutemii) lei. 

Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma 
necorespunzatoare da dreptul autoritatii contractante sa 
respinga oferta ca fiind neconforma cu cerintele fisei de 
date a achizitiei. 

V.4.) Capacitatea tehnica   
Informaţii privind  capacitatea tehnică 
si/ sau profesionala 
 Solicitat �                        Nesolicitat □ 

Cerinte obligatorii pentru ofertanti : 
1. Completarea si prezentarea formularului 12E -  Lista 
principalelor servicii de proiectare similare executate in 
ultimii 3 ani;  
Prin lucrare similara se va intelege : 
a) un contract de servicii de proiectare (indeplinit si finalizat, 
in care ofertantul care completeaza formu-larul 12E la prezenta 
procedura are calitatea de prestator) al carui obiect cuprinde 
fazele studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru 
modernizare/ reabilitare drumuri si a carui valoare este mai 
mare de 100000 (unasutamii) lei (exclusiv TVA). 
SAU 
b) un contract de servicii de proiectare (indeplinit si finalizat, 
in care ofertantul care completeaza formu-larul 12E la prezenta 
procedura are calitatea de prestator) al carui obiect cuprinde 
faza studiu de fezabilitate pentru modernizare / reabilitare 
drumuri si un contract de servicii de proiectare (indeplinit si 
finalizat, in care ofertantul care completeaza formu-larul 12E 
la prezenta procedura are calitatea de prestator) al carui obiect 
cuprinde faza proiect tehnic pentru modernizare / reabilitare 
drumuri ; in acest caz b) valoarea cumulata a celor doua 
contracte va fi mai mare de 100000 (unasutamii) lei (exclusiv 
TVA). 
 
2. Pentru dovedirea experientei similare serviciile prezentate in 
formularul 12E se impun recomandari favorabile din partea 
beneficiarului/clientului care trebuie să fie însoţite de copii 
după contractele de proiectare precum şi dupa procesele 
verbale de recepţie/ predare al proiectului. 
         Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin următoarele 
aspecte: 

• modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe 
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parcursul derulării contractului respective ( încadrarea 
în termenele de predare,etc.) ; 

• dacă pe parcursul derulării au fost înregistrate 
neconformităţi tehnice de proiectare care au condus la 
refaceri totale sau parţiale ale proiectelor sau cazuri de 
accidente tehnice produse din vina exclusivă a 
proiectantului. 

Se vor prezenta recomandari, copii contracte si procesele 
verbale de recepţie / predare de la cel putin 2 proiecte similare. 
 
3 Completarea si prezentarea formularului 12 H - Declaratie 
privind  echipamentele (RESURSELE TEHNICE)  de care 
dispune operatorul economic pentru indeplinirea 
corespunzatoare a contractului; 

• se va prezenta o listă cu asigurarea acelor echipamente, 
utilaje, mijloace fixe sau alte dotări ( proprii sau 
închiriate) care sunt considerate strict necesare pentru 
îndeplinirea contractului de serviciu supus licitaţiei. 

Ofertanţii vor menţiona în mod expres care din resursele 
tehnice sunt din dotare proprie şi care sunt închiriate (însoţite 
de contracte sau convenţii de închiriere). 
 
 4. Completarea si prezentarea formularului 12 I - Declaratie 
privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al 
cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani, informaţii referitoare la 
studiile, pregătirea profesională şi calificarea (se anexeaza 
CV-uri in original si  copii dupa diplome si atestate) pentru  
personalul de conducere si personalul responsabil de 
indeplinirea contractului;      

• se solicită lista cu asigurarea personalului de 
specialitate care este considerat strict necesar pentru 
îndeplinirea contractului de serviciu. 

Pentru echipa de baza se solicita obligatoriu  : 
• minim 2 ingineri proiectanti specializarea  cai 

ferate drumuri si poduri  ; vechimea  minima in 
proiectare va fi 5 ani. Cel putin  unul dintre inginerii 
de aceasta specialitate  trebuie sa fie angajat al 
ofertantului 

• un inginer verificator tehnic de proiecte    
specializarea drumuri si poduri(toate  cerintele) 
atestat MLPTL  

• un inginer specializarea topo geodezie -   
- cu vechimea minima in specialitate 3 ani ; 
- acesta va avea certificat de autorizare emis de OGR-

minim gradul II sau  certificat de    
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- autorizare emis ANCPI - minim categoria B       
În cazul în care nu este asigurată echipa de bază ofertantul 
este descalificat.    
           Se va anexa o listă în care va fi nominalizată echipa de 
lucru disponibilizată pentru îndeplinirea contractului. Se va  
preciza în mod  expres pentru fiecare persoană (pe specialităţi) 
dacă este angajată a ofertantului sau asigurată prin convenţie 
sau prin asociere.  
           In cazul in care documentele oficiale mai sus 
mentionate sunt eliberate in alta tara decat Romania si in alta 
limba decat romana acestea se vor prezenta si in traducere 
legalizata in original. 
            Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma 
necorespunzatoare da dreptul autoritatii contractante sa 
respinga oferta ca fiind neconforma cu cerintele fisei de 
date a achizitiei. 

 
V.5)Standarde de asigurare a calitatii 
Solicitat |x| Nesolicitat |_|  

 
 

Autoritatea contractanta solicita ca cerinta obligatorie 
detinerea urmatoarelor sisteme certificate:  

- Sistemul de asigurare a calitatii: documente emise de 
organisme naţionale sau internaţionale acreditate care 
confirmă certificarea sistemului de management al 
calităţii, respectiv ISO 9001 (sau echivalent),in copie 
legalizata..  

Nu sunt acceptate firmele în curs de certificare.  
Documentele vor fi prezentate de ofertantul individual sau de 
asociati, dupa caz.  
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma 
necorespunzatoare da dreptul autoritatii contractante sa 
respinga oferta ca fiind neconforma cu cerintele fisei de 
date a achizitiei. 

V.6)Informaţii privind subcontractanţii 
Solicitat X                          Nesolicitat □ 

 

Daca este cazul: 
1. Completarea si prezentarea formularului D cu 
subcontractanţii, specializarea acestora si acordul acestora. 
2. declaratie privind proporţia (fizic si valoric) in care 
contractul urmeaza să fie indeplinit de către subcontractanţi si 
specializarea acestora. 
3. Informaţii privind serviciile prestate de către 
subcontractanti. 
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma 
necorespunzatoare da dreptul autoritatii contractante sa 
respinga oferta ca fiind neconforma cu cerintele fisei de 
date a achizitiei.. 

             
V.7) Informaţii privind asociaţii 
 
Solicitat X                          Nesolicitat □ 

• Lista asociaţilor (dacă este cazul). 
Notă: - se va preciza cine este leader al asocierii; 

• cerinţele minime solicitate vor fi îndeplinite prin cumul 
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de către asociaţii.  
• Se vor respecta cerintele de la punctul V.1 pct 3 

V.8).Dacă este aplicabil, modul de 
       selectare/preselectare 

Nu este cazul 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
VI.1)  Limba de redactare a ofertei Oferta si toate documentele ei, precum  si corespondenta 

dintre ofertant si Autoritatea contractanta vor fi redactate 
in limba romana. 
Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate intr-o 
alta limba insa trebuie insotite de o traducere autorizata in 
limba romana. Traducerea in limba romana va prevala in 
orice situatie.. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei Ofertele raman valabile timp de 45 de zile dupa data limita 
de depunere a acestora, indicata in anuntul de participare. 
Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta de 45 
zile va fi respinsa. 
 In cazuri exceptionale si inainte de expirarea perioadei 
initiale de valabilitate prevazuta mai sus, Autoritatea 
contractanta poate cere ofertantilor o prelungire 
determinata a acestei perioade. Astfel de solicitari si 
raspunsurile la acestea (privind prelungirea perioadei de 
valabilitate a ofertelor) se vor face in scris. Un ofertant 
poate refuza o astfel de cerere caz in care nu-si va pierde 
garantia de participare la licitatie. Ofertantii care accepta 
aceasta cerere nu sunt autorizati sa-si modifice oferta. De 
asemenea, ofertantii care au acceptat prelungirea perioadei 
de valabilitate a ofertelor au acceptat in mod automat si 
prelungirea valabilitatii garantiei de participare.  

VI.3) Garanţie de participare 
Solicitat �                        Nesolicitat □ 

Depunerea garantiei de participare este obligatorie. 
Cuantumul garanţiei de participare este de 2200 lei. In 
cazul ofertanţilor din categoria Intreprinderilor Mici şi 
Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea 
documentelor prevăzute în Legea nr. 346/2004) garanţia 
de participare se constituie în procent de 50% din 
cuantumul precizat in documentaţia de atribuire. 

1. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare va fi cel puţin egală cu  perioada de 
valabilitate a ofertei, respectiv 45 zile. O perioadă 
de valabilitate mai mică a scrisorii de garanţie faţă 
de perioada de valabilitate de 45 zile a ofertei 
constituie motiv de respingere a ofertei. 

2. Garantia de participare se va constitui folosind una 
din următoarele modalitaţi: 
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► scrisoare de garanţie bancară-conform anexa - in   
original 
► depunerea la casieria autorităţii contractane :  
      a)   a unui ordin de plată sau filă CEC certificata de  
banca pana la data deschiderii ofertelor, însoţită   de un 
document prin care se specifică destinaţia;  
      b) a unei sume de bani.  
În cazul scrisorii de garanţie bancară se va completa 
formularul (11) anexat . 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Propunerea tehnica va cuprinde cel putin urmatoarele 
formulare si documente: 

• Formular 12A Declaratie privind eligibilitatea. 
• Formular 12B Declaratie privind incadrarea in 

situatiile de excludere prevazute la art. 181 din 
OUG nr.34/2006 

• Formular 12G Declaratie privind partea/partile din 
contract care sunt indeplinite de subcontractanti si 
specializarea acestora 

• Formular nr. 4 Contract de servicii ; se va face 
mentiunea “de acord cu contractul model” 

• Formular nr.10B Formular de oferta servicii 
• Formular nr.11 Scrisoare de garantie bancara de 

participare 
• Documentele legale din care rezulta ca ofertantul 

este conform cu  cerintele minime de calificare si 
selectie prevazute de Autoritatea contractanta in 
documentatia de atribuire, referitoare la: 

Situatia personala a ofertantului: Certificatul de 
inregistrare si Certificatul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului (forma completa); Capacitatea 
tehnica si/sau profesionala:  
Formularului 12E -  Lista principalelor servicii de 
proiectare executate in ultimii 3 ani;  
Proces verbal de receptie predare primire la terminarea 
proiectelor/Recomandare avizata de beneficiar  
Formularului 12H - Declaratie privind echipamentele 
tehnice de care dispune operatorul economic pentru 
indeplinirea corespunzatoare a contractului; 

 Formularului 12 I - Declaratie privind efectivele medii 
anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere 
pe ultimii 3 ani, informaţii referitoare la studiile, pregătirea 
profesională şi calificarea (se anexeaza CV-uri in original 
si copie dupa  diplome si atestate ) pentru  personalul de 
conducere si personalul responsabil de indeplinirea 
contractului.  
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Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele 
la bugetul de stat 
Certificatul privind impozitele si taxele locale 
In cazul consortiilor:contractul de asociere, CV-uri, 
diplome pentru personalul conducator al prestatorului de 
servicii. 
Ofertantul va face dovada conformitatii serviciilor cu 
cerintele prevazute in caietul de sarcini.  
In acest scop propunerea tehnica va contine un comen-
tariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute 
in caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze 
corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile si 
cerintele respective. 
In cazul in care ofertantul nu depune oferta tehnica, oferta 
va fi considerata neconforma si nu este posibila 
completarea ulterioara a acesteia. 
 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

1.Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de 
vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate, 
trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către 
ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de 
către acesta. 
            Preţul total din formularul de ofertă se va exprima 
în lei si euro (la cursul IFO-euro din luna mai 2010), cu si 
fara TVA şi nu poate fi modificat pe perioada de 
valabilitate a acesteia.  
             In formularul de oferta 10B   ofertantul va 
mentiona valoarea totala a ofertei (fara TVA). 
             La formular nr. 4 Contract de servicii se va face 
mentiunea “de acord cu contractul model” 
             Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul 
de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, 
trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere de catre 
ofertant sau de catre o persoana imputrenicita legal de 
catre acesta.  
             Propunerea financiara prezentata va trebui sa 
cuprinda toate tarifele si sa detalieze urmatoarele elemente 
de cost: remuneratia expertilor cheie si a restului de 
personal, pe zi lucratoare,in functie de responsbilitatile pe 
care le au in cadrul proiectului; numarul zilelor lucratoare 
pentru fiecare persoana care participa la elaborarea 
proiectului (prezentate intr-o anexa la oferta; activitatile la 
care participa fiecare persoana din cadrul proiectului 
(prezentate intr-o anexa la oferta); cheltuieli administrative 
cum ar fi: deplasari, cazare, diurna, asigurari medicale si 
altele prezentate detaliat;limitele pentru cheltuieli de regie; 
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beneficii si alte cheltuieli legale.  
 
2. Se anexeaza Formularul Detalierea costurilor pentru 
achizitie de servicii de proiectare. Valoarea ofertei 
financiare pentru serviciile de proiectare nu trebuie sa 
depaseasca suma maxima eligibila supusa procedurii de 
cerere de oferta calculata conform valorii estimate.  
Propunerea financiara va cuprinde valoarea propusă 
pentru contracul de proiectare defalcata pe specialităţi:  

• studii de teren (topo, geo) 
• studiu de fezabilitate 
• proiect tehnic, înclusiv caiet de sarcini, liste de 

cantitati 
• verificare PT de catre verificatori de proiecte 

atestati 
• documentatii pentru obtinere avize, acorduri, 

autorizatii 
• taxe pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii 
• detalii de execuţie 
• asistenta tehnica.din partea proiectantului pe durata   

 executiei 
 
 3. Ofertantilor li se reaminteste ca nu sunt eligibile 
urmatoarele tipuri de cheltuieli: cheltuielile privind 
închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 
achizitia de bunuri second-hand; costurile de întreţinere, 
reparatii şi chirie; comisioanele bancare, costurile 
garanţiilor şi cheltuieli similare; costurile realizate înainte 
de aprobarea proiectului ; costurile de schimb valutar, taxe 
şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate 
contului Euro ;   cheltuielile pentru dotarea cu logistica a 
firmei care executa documentatia de proiectare 
(calculatoare, mijloace de transport, diverse mijloace fixe 
ce nu sunt in legatura cu proiectul, cheltuielile pentru 
reclame/expozitii/publicitate), etc. 
            Oferta financiara va fi prezentata conform 
formularului privind detalierea costurilor pentru achizitii 
de servicii de proiectare. 
             Valoarea ofertei financiare pentru serviciile de 
proiectare nu trebuie sa depaseasca suma maxima eligibila 
supusa procedurii de cerere de oferta calculata conform 
bugetului indicativ  

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 1. Fiecare oferta  completa va fi elaborata intr-un   
original si 2 copii, redactate in limba romana, marcate in 
mod clar „original”  sau  „ copie conforma cu originalul” 
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     In caz de divergenta originalul va prevala. Toate copiile 
documentelor vor fi clare, lizibile si vor avea menţiunea 
„Conform cu originalul”.  
2. Modul de prezentare a documentelor care insotesc   
    oferta : 
Atat  plicul cu originalul cat si cele doua plicuri aferente   
 copiilor vor contine in interior urmatoarele plicuri sigilate: 
    -Plicul nr. 1: Documentele de calificare 
    -Plicul nr. 2: Propunerea tehnica 
    -Plicul nr. 3: Propunerea financiara 
           Cele trei plicuri cu cele trei exemplare (un original 
si doua copii) vor fi sigilate, stampilate si marcate 
corespunzator cu :  original, copie 1 si copie 2 . 
            Cele trei plicuri (un original si doua copii) vor fi 
introduse intr-  un singur plic stampilat si sigilat pe care se 
va mentiona: 
a) Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic “FACILITAREA 
ACCESULUI COMUNITAR LA RETEAUA DE 
DRUMURI TRANSFRONTALIERE” IN COMUNA 
MOFTIN, JUDETUL SATU MARE, finantat prin 
Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria –
Romania 2007-2013 HURO/0801/149 
b) se va mentiona denumirea si adresa ofertantului pen-tru 
a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in 
care oferta respectiva este declarata intarziata sau nu s-a 
prezentat dovada achitarii garantiei de participare. 
c) se va mentiona: “A nu se deschide inainte de sedinta de 
deschidere a ofertelor din data de 04.06.2010, ora 13,00” 

• Acest ultim plic este denumit Oferta impreuna cu 
documentele care insotesc oferta. 

• Nu se introduc in plicul Oferta : scrisoarea de 
inaintare (formular 2A), imputernicirea, garantia de 
participare; acestea se vor depune la adresa: 
Primaria Moftin, loca-litatea Moftinu Mic, str. 
Principala, nr. 219, jud. Satu Mare. 

• Data limita de depunere a ofertei este 
04.06.2010, orele 12,00 la adresa: Primaria Moftin, 
localitatea Moftinu Mic, str. Principala, nr. 219, 
jud. Satu Mare. 

• Toate ofertele primite dupa termenul limita de 
depunere sau la alte adrese vor returnate 
nedeschise. Garantia de participare la licitatie 
aferenta acestora  va fi returnata ofertantilor la 
cerere.  
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9 Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad 
in sarcina ofertantului.  

VI.7) Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei 

1. Ofertantii isi pot modifica sau retrage ofertele, pe 
baza unei notificari scrise, depuse  anterior 
termenului limita. Nicio oferta nu poate fi 
modificata dupa termenul limita  de depunere a 
acestora. 

2. Orice  notificare privind  modificarea sau 
retragerea ofertei va fi intocmita, sigilata, parafata 
si depusa in conformitate cu prevederile de mai 
sus, iar plicul respectiv  va fi inscriptionat, 
suplimentar, cu cuvintele « modificare «  sau  «  
retragere «. 

3. Retragerea ofertei in perioada dintre termenul 
limita de depunere a ofertelor si data de expirare a 
valabilitatii acestora, va conduce la pierderea 
garantiei de participare. 

4. Toate ofertele primite dupa termenul limita de 
depunere prevazut vor fi  pastrate de Autoritatea 
Contractanta. Garantia de participare la licitatie 
aferenta acestora  va fi returnata ofertantilor la 
cerere. Autoritatea  Contractanta  nu are nici o 
obligatie fata de ofertele sosite cu intarziere. 
Acestea  vor fi respinse  si nu vor fi admise la 
evaluare. 

5. Ofertele declarate întârziate sunt cele  depuse după 
data/ora limita 04.06.2010 orele 12.00, inscrisă la 
pct.V.8 (5) sau cele depuse la altă adresă  

VI.8) Deschiderea ofertelor  1. Ofertele vor fi deschise in sedinta publica la 04.06.2010, 
orele 13.00, la sediul Consiliului Local MOFTIN, judetul 
SATU MARE (Primaria MOFTIN, judetul SATU 
MARE), de catre o comisie de evaluare numita in acest 
scop. Comisia de evaluare va intocmi procesul verbal al 
sedintei de deschidere a ofertelor (formular nr.14) care va 
fi inmanat in copie reprezentantilor ofertantilor prezenti si, 
de asemenea, transmis ofertantilor care nu au participat. 
Procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor va fi 
semnat de către membrii comisiei de evaluare şi de către 
reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea 
ofertelor. 
2. La sesiunea de deschidere a ofertelor vor fi anuntate 
următoarele informaţii: 

• denumirea (numele) ofertanţilor; 
• modificările şi retragerile de oferte; 
• existenţa garanţiilor de participare; 
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• elementele principale ale propunerilor financiare, 
inclusiv preţul in lei 

• orice alte detalii şi precizări pe care comisia de 
evaluare le consideră necesare. 

3. Nici o ofertă nu poate fi respinsă în cadrul sedinţei de 
deschidere, cu excepţia ofertelor întârziate şi a celor care 
nu fac dovada constituirii garanţiei pentru participare.  
4. Orice decizie cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luată 
de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe 
ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. 
5.  In decursul analizei si evaluarii ofertelor nu vor fi luate 
in considerare reduceri  sau modificari de preturi propuse 
de ofertanti. 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
Criteriul de adjudecare : Oferta admisibila cu preţul cel mai scazut. Prin oferta admisibilă se 
înţelege oferta corespunzatoare din punct de vedere al documentaţiei de atribuire.      .                      �                      
Criterii minime de calificare si selectie 
1. Indeplinirea conditiilor de eligibilitate (formular A) prevazute in Art. 180 din OUG nr. 34/2006 si a 
celor prevazute in Art. 181 c^1 din OUG nr. 34/2006 (formular B). 
2. Ofertantul, inclusiv subcontractantii/partenerii, trebuie sa fie: 
a) firma înregistrata (ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare sau apartenenta din punct 

de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit); 
b) specializata pentru executarea unor astfel de lucrări/prestarea unor astfel de servicii. 
 3. Capacitatea economico-financiara  
a) Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani va fi de cel putin 600000 (sasesutemii) lei (pe total in 

cazul societatilor mixte/consortiilor/asocierilor sau pentru o singura firma in cazul unui singur 
ofertant); 

b) Profitul net conform ultimului bilant contabil anual auditat trebuie sa fie pozitiv; 
4. Capacitatea tehnica  
a) In cazul societatilor mixte/consortiilor/asocierilor trebuie ca cel putin un membru sa fi realizat cel 

puţin 2 lucrari de proiectare similare si toti membrii impreuna sa fi executat cel putin 2 lucrari de 
proiectare similare in ultimii 3 ani ; 

b) Daca este un singur ofertant acesta trebuie sa fi realizat cel puţin 2 lucrari de proiectare similare in 
ultimii 3 ani .  

Nota: Lucrarile de proiectare similare executate, asa cum au fost definite la punctul V.4 (1) trebuie sa 
aiba valoarea minima 100.000 (unasutamii) lei  
c) Echipamentele din dotare si destinate executiei proiectului trebuie sa fie considerate ca suficiente si 

satisfacatoare pentru a asigura executarea  proiectului in perioada de timp programata; 
5. Capacitatea profesionala  
a) Toate persoanele implicate in proiectarea obiectivului trebuie sa aibă cel puţin 3 ani experienţa in 

lucrari de proiectare a drumurilor si sa probeze calific ările necesare in proiecte similare (diplome, 
CV-uri, atestate). 

b) Personalul destinat proiectarii obiectivului trebuie sa fie astfel dimensionat incat sa asigure 
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executarea  proiectului in perioada de timp programata. 
6. Criterii pentru ofertant sau subcontractant  

a) Ofertantul sau subcontractantul(ii) trebuie sa fie firma(e) înregistrata(e) si specializata(e) pentru 
executarea unor astfel de servicii de proiectare; 

b) Ofertantul sau subcontractantul(ii) trebuie sa aiba profitul anual net pe ultimul an fiscal pozitiv ; 
c) Ofertantul, inclusiv - dupa caz - subcontractantii nu trebuie sa aiba datorii aferente taxelor si 

impozitelor legale. 
d) Ofertantul si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in nici una din situatiile de conflict de 

interese prevazute in OUG nr. 34/2006. 
7. Valoarea ofertei financiare pentru executarea serviciului de proiectare nu trebuie sa depaseasca suma 
maxima eligibila supusa licitatiei calculata conform bugetului indicativ . 
 
Neconformitatea fiecarui criteriu  reprezinta motiv de excludere a ofertelor in etapa de evaluare. 
 
 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  
 
Oferta admisibila cu pretul cel mai mic obtine 100 puncte, iar punctajul celorlate oferte admisibile se 
calculeaza folosin relatia: 
 
Punctaj= pretul ofertei luate in calcul?pretul ofertei cistigatoare X 100 
 
Oferta castigatoare trebuie sa aiba o valoare egala sau mai mica decât bugetul alocat pentru contract. 
 
Nota 
Se resping ofertele necorespunzătoare, respectiv cele care sunt  irelevante în raport cu obiectul 
contractului sau  inacceptabile sau neconforme. 
Se resping şi ofertele care, deşi răspund în mod substanţial cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, 
estimarea valorică a omisiunilor sau neconcordanţelor, constatate în raport cu cerinţele caietului de 
sarcini, reprezintă o valoare mai mare decât diferenţa dintre preţul prevăzut în oferta respectivă şi preţul 
prevăzut în oricare altă ofertă considerată admisibilă de către comisia de evaluare. 
 
Oferta este considerata inacceptabilă in urmatoarele situatii: 
a) se incadreaza in categoria celor prevazute la art 33 sin (3)din HG 925/2006 
b)   a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare; 
b^1) a fost depusa de un ofertant care, in ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indep[linit 
sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a proidus sau este de natura sa 
produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia. Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale se 
dovedeste prin mijloace precum certificatele/documentele prevazute la art 188 alin.(1) lit.a) , alin (2) 
lit.a) si alin (3) lit.a) din ordonanta de urgenta; 
c)  constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în 
considerare din următoarele motive: 
 - in anuntul de participare nu este precizata in mod  explicit posibilitatea depunerii unor oferte 
alternative; 
      - respectiva oferta alternativa nu respecta cerintele minime prevazute in caietul de sarcini; 
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d) nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de 
protectie a muncii,atunci cind aceasta cerinta este formulata in conformitate cu prevederile art 34 alin (2) 
din ordonanta de urgenta; 
e) pretul inclus in propunerea financiara  depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; 
 f) in urma verificarilor prevazute la art 202 si 203 din ordonanta de urgenta se constata ca oferta prezintă 
un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat.   
  
  
     Ofertă este considerata neconformă in urmatoarele situatii: 
  a) nu satisaface cerintele caietului de sarcini; 
  b) conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru 
autoritatea contractantă; 
  c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot 
fi justificate.  
Intreprinderile afiliate în raport cu o anumită persoană juridică au dreptul de a participa în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea nu este de natură să distorsioneze 
competiţia.  
 
       Exemplu: În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire trebuie excluse şi implicit se va anula procedura, 
dacă sunt depuse numai oferte de către o intreprinderea mamă şi separat de către o filiala a sa.   
 
Un operator economic/asociaţie de operatori economici nu are dreptul să depună mai multe oferte în 
cadrul aceleiaşi proceduri. 
 
Interdic ţii 
Operatorul economic nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri să: 

• participe în două sau mai multe asocieri; 
• depună o oferta individuală şi o altă oferta comuna; 
• să depună o oferta individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 

Operatorul  economic nu poate depune în cadrul aceleiaşi proceduri decât o singură ofertă. 
În cazul în care la o procedură sunt depuse două oferte, din care una de către o asociere formată din 
firma “X” şi “Y”  şi cealaltă de o firmă “Z”, având ca subcontractant pe “Y”, atunci autoritatea 
contractantă este îndreptăţită să respingă ambele oferte pentru cauză imorală. 
 
Pentru evitarea intrării în conflict de interese: 
- Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate 
masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau 
manifestarea concurentei neloiale 
- Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul in 
calitate de operator economic, de a  fi: 
  - ofertant,  
  - ofertant asociat 
  - subcontractant  
Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de evaluare a ofertelor , nu au 
dreptul de a fi: 
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  - ofertant,  
  - ofertant asociat  
  - subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 
 
Incompatibilit ăţi 
 Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de evaluare a ofertelor următoarele persoane: 
a) persoane care detin parti sociale,parti de interes ,actiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul 
de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti; 
b)soţ/sotie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidati; 
c) persoane despre  care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze imparţialitatea  pe 
parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. 
 După numirea comisiei de evaluare, membrii acesteia sunt obligaţi să dea o declaraţie de interese, 
imparţialitate şi confidenţialitate. Modelul declaraţiilor confidenţialitate şi  impaţtialitate este prezentată 
in Formularul nr. 13 “Declara ţie de confidenţialitate şi impar ţialitate”.    
 
 Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie 
publica persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 
candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade 
de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru 
cauza imorală. 
 
VIII. ATRIBUIREA  CONTRACTULUI 
VIII.1 Ajustarea  preţului contractului  
            
          DA   □   NU   □� 

Nu se admite actualizarea pretului contractului; 
 

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
 
          DA    �    NU     □ 

1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie exprimată procentual 
va fi de 5 % din valoarea (fara TVA) contractului. În cazul 
ofertanţilor care se regăsesc în categoria Intreprinderilor Mici şi 
Mijlocii (f ăcând dovada în acest sens prin prezentarea 
documentelor prevăzute în Legea nr.346/2004) garanţia de bună 
execuţie se constituie în procent de 50 % din cuantumul precizat 
în documentaţia de atribuire;  
 
2. Garanţia de bună execuţie se contituie prin scrisoare de 
garanţie bancară, aceasta constituindu-se în anexă la contract; 
 
3. Scrisoarea de garanţie de bună execuţie trebuie prezentată în 
ORIGINAL, trebuie să conţină în clar denumirea autorităţii 
contractante în favoarea căreia s-a constituit,  să aibă înscrisă 
valabilitatea pentru care a fost constituită care trebuie să 
corespundă cu cea înscrisă în documentaţie si să conţină parafa 
lizibil ă a băncii emitente şi/sau semnătura autorizată. 
 Modelul scrisorii de garanţie de bună execuţie este 
prevăzut de Formularul  “Scrisoare de garanţie de bună 
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execuţie”; 
            Daca partile convin garantia de buna executie se poate 
constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi partiale (situatii de plata). Contractantul are obligatia de 
a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o 
banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de 
catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai 
mica de 0.5% din pretul contractului.  
            Pe parcursul indeplinirii contractului, Autoritatea 
Contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri 
succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana 
la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie in 
documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va dispune 
ca banca sa instiinteze contractantul de varsamantul efectuat, 
precum si de destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de 
dobanda in favoarea contractantului.  
            Ofertantii care fac parte din categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii pot constitui garantie de buna executie la 50% 
din cuantumul precizat mai sus, dar trebuie sa prezinte 
documentele doveditoare potrivit Legii nr.346/2004 privind 
stinularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor. 
        Restituirea garantiei de buna executie se va face pe baza 
unei solicitari scrise a contractantului, conform art. 92 (3) din 
HG 925/2006, astfel: 
 a) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă studiilor de 
teren, studiului de fezabilitate, în termen de 14 zile de la data 
predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice 
respective, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra 
ei; 
    b) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă proiectului 
tehnic şi detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data 
încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat pana la 
acea data pretenţii asupra ei. 

VIII.3 Intrarea în efectivitate a 
contractului 

1. Contractul intră în efectivitate după semnarea contractului de 
catre ambele parti si constituirea garanţiei de bună execuţie In 
termen de maxim 5 zile de la emiterea ordinului de incepere a 
proiectarii contractantul trebuie sa inceapa executia proiectarii 
şi să se conformeze graficului de timp anexat la contract.   
2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul 
că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau 
nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini se 
solicită rezilierea contractului si angajarea răspunderii 
contractuale. 
3. Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are 
dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără 
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acceptul autorităţii contractante. Eventuala înlocuire a acestora 
se face numai cu aprobarea autoritatii contractante, prin act 
aditional si nu trebuie sa conducă la modificarea propunerii 
tehnice sau financiare iniţiale. 

 
 
 
 
 
IX. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate 
       
            Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor 
documentelor prezentate in original sau copie conforma cu originalul in vederea participarii la 
procedura 
            Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din 
partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si 
nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


