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I. FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI   
 
I. a) AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
 
Denumire: Asociaţie de dezvoltare intercomunitară Stremţ-Râmeţ din Judeţul Alba 
Adresă: Stremţ, str. Principală, nr. 99, cod poştal  517745,  judeţul Alba, România 
Localitate: Stremţ 
 

Cod poştal: 
517745 

Ţara: România 

Preşedinte A.D.I. Stremţ-Râmeţ din jud. 
Alba: Popa Traian-Ştefan 

Telefon: 0258/848101 
0258 / 848302 

E-mail: primaria_stremt@yahoo.com  Fax: 0258/848302 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 
CUI :  24866757 

 
I.b) PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVIT ĂŢI ALE AUTORIT ĂŢII 
CONTRACTANTE   
 
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
altele (specificaţi) asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară 

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea 
teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

altele: modernizare drum, reţele 
de gaz, reţele de alimentare cu apă/ 
canalizare, reţele de alimentare cu 
energie electrică, 
construire/renovare/modernizare/ 
utilare spaţii de interes public etc - 
conform fişei tehnice a măsurii 322 
PNDR. 
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Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante    
       DA □         NU    
 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
  la adresa: Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Stremţ-Râmeţ din judeţul 
Alba, Loc. Stremţ, str. Principală, nr. 99, cod 
poştal  517745, com. Stremţ, judeţul Alba, 
România 
 
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  
                                                        Data: 28.06.2010 
                                                        Ora limită : 12.00 

                                                    Adresa : A.D.I. Stremţ – Râmeţ din Judeţul Alba,  Sat 
Stremţ, nr.99, Judeţul Alba 

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 05.07.2010, ora 12:00 
 Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie 
Denumire:  Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresă: str. Stavropoleos, nr. 6, sect 3 
Localitate:    Bucureşti                                                        Cod poştal:   030084                   
Ţara: România 
E-mail: office@cnsc.ro                                          Telefon: 021-310 46 41 
Adresă internet: www.cnsr.ro                                 Fax: 021-310 46 42 

 
I.c) SURSA DE FINANŢARE 
 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit  
Proiect finanţat prin PNDR, măsura 322 – 
Renovarea satelor, dezvoltarea serviciilor 
de bază pentru economia şi populaţia 
rurală şi punerea în valoare a moştenirii 
rurale 

După caz, proiect/program finanţat din 
fonduri comunitare              
   DA                 NU □ 
Dacă DA, faceţi referire la proiect/ program 
PNDR 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) DESCRIERE 
 
II.1.1) Denumire contract: 
Servicii de proiectare (întocmire proiect tehnic, detalii de execuţie, documentaţii 
pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor, caietului de sarcini, 
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verificarea tehnică a proiectării) şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru 
investiţia „INFRASTRUCTURA EDILITAR Ă MODERNĂ, DE MEDIU, 
TRANSPORT ŞI SOCIAL Ă pt. A.D.I. STREMŢ – RÂMEŢ DIN JUDEŢUL ALBA” 
Acţiunea 1. „Înfiin ţare reţea canalizare şi staţie de epurare pe Valea Geoagiului, în satele 
Stremţ, Geoagiu de Sus, Faţa Pietrii, Valea Manastirii , com. Stremţ si Ramet, jud. Alba” 
Acţiunea 2. ”Înfiin ţare reţea de alimentare cu apă potabilă pe Valea Geoagiului, sat. Valea 
Mănăstirii, com. Râmeţ, jud. Alba” 
                    „Înfiin ţare reţea de alimentare cu apă potabilă pe Valea Geoagiului, pt. satele : 
Stremţ, Geoagiu de Sus, Faţa Pietrii, com. Stremţ, jud. Stremţ, jud. Alba” 
Acţiunea 3. „Construcţie drum vicinal Râmeţ – Vlădeşti” 
Acţiunea 4. „Centru de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Râmeţ” 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare:  
Servicii de proiectare şi verificare tehnică 
Locaţia: Comunele Stremţ şi Râmeţ, judeţul Alba, Romania 
În cadrul proiectului integrat „INFRASTRUCTURA EDILITARĂ MODERNĂ DE 
MEDIU, TRANSPORT ŞI SOCIALĂ pt. A.D.I. Stremţ – Râmeţ din Judeţul Alba” pentru 
măsura 322 din PNDR, Renovarea satelor, dezvoltarea serviciilor de bază pentru economia 
şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.  
(a) Lucrări                            □     (b) Produse               □     (c) Servicii                          
Execuţie                                □ 
Proiectare şi execuţie             □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                            □ 

Cumpărare                □             
Leasing                      □        
Închiriere                    □  
Cumpărare în rate      □ 
 

Categoria serviciului     
2A 
2B □ 
 
(Se specifică din care 
categorie  de servicii aparţine 
obiectul contractului: fie din 
Anexa 2A , fie din Anexa 
2B)  

Principalul loc de execuţie 
____________________ 
 
____________________ 
 
Cod  CPV         
□□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare 
____________________ 
 
____________________ 
 
Cod  CPV        
□□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare 
A.D.I. Sremţ – Râmeţ din 
Judeţul Alba, Comuna 
Stremţ, Judeţul Alba 
 
Cod CPV 
79933000-3 
71322000-1 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :  
Contract de achiziţie publică:                        
Încheierea unui acord cadru:   □ 
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică:  
            Durata estimativă de execuţie 10 luni, iar durata de realizare a PT+DE+VT şi 
întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare demarării 
lucrărilor de execuţie 45 zile. 
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II.1.5.Informa ţii privind acordul cadru:  (dacă este cazul) Nu se aplică 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Nr. □□□  
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

 
Acordul 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  
 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot                          Unul sau mai multe □                 Toate loturile  □ 

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate:                 DA □                              NU  
 
   II. 1.8) Ofertanţilor li se reaminteşte ca valoarea estimată supusă licitaţiei este de: 
582.827 lei , după cum urmează: 
 
Acţiunea 1.”Înfiin ţare reţea de canalizare şi staţie de epurare pe Valea Geoagiului, în 
satele Stremţ, Geoagiu de Sus, Faţa Pietrii, Valea Manastirii– com. Sremţ si Ramet  
Jud. Alba” – 316.792  lei, din care: 
      
     A. Proiectare şi inginerie – 228.059 lei, din care:  
         1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare – 228.059 lei, din care: 
                 a. proiect tehnic – 174.399 lei 
                 b. detalii de execuţie – 32.196 lei 
                 c.  verificarea tehnică a proiectării – 21.464 lei 
     B. Asistenţa tehnică din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea 
proiectării – 88.733 lei 
 
Acţiunea 2.”Înfiin ţare reţea de alimentare cu apă potabilă pe Valea Geoagiului, sat. 
Valea Mănăstirii, com. Râmeţ,  Jud. Alba” – 24.500 lei, din care: 
 

     A. Proiectare si inginerie – 24.500 lei, din care: 
         1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare – 24.500 lei, din care: 
                 a. proiect tehnic – 20.500 lei 
                 b. detalii de execuţie – 1.500 lei 
                 c. verificarea tehnică a proiectării – 2.500 lei  
     B. Asistenţa tehnică din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea 
proiectării – 0 lei 
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Acţiunea 2.”Înfiin ţare reţea de alimentare cu apă potabilă pe Valea Geoagiului, pt. 
satele: Stremţ, Geoagiu de Sus, Faţa Pietrii, com. Stremţ, Jud. Alba” – 178.835  lei, din 
care: 
 
     A. Proiectare si inginerie – 148.835 lei, din care:  
         1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare – 121.763 lei, din care: 
                 a. proiect tehnic – 54.145 lei 
                 b. detalii de execuţie – 45.961 lei 
                 c. verificarea tehnică a proiectării – 21.657 
         2. Documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor 
aferente obiectivului de investiţii – 27.072 lei 
     B. Asistenţa tehnică din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea 
proiectării – 30.000 lei 
 
Acţiunea 3. „Construcţie drum vicinal Râmeţ – Vlădeşti” – 42.400 lei, din care: 
 

     A. Proiectare si inginerie – 39.000 lei, din care:  
         1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare – 39.000 lei, din care: 
                 a. proiect tehnic – 28.000 lei 
                 b. detalii de execuţie – 6.000 lei 
                 c.  verificarea tehnică a proiectării – 5.000 lei 
     B. Asistenţa tehnică din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea 
proiectării – 3.400 lei 
 
Acţiunea 4. „Centru de îngrijire la domiciliul pentru persoane vârstnice Râmeţ”   – 
20.300 lei ,din care: 
 
    A. Proiectare si inginerie – 16.300 lei, din care:  
         1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare – 16.300 lei, din care: 
                 a. proiect tehnic – 15.000 lei 
                 b. detalii de execuţie – 800 lei 
                 c.  verificarea tehnică a proiectării – 500 lei 
     B. Asistenţa tehnică din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea 
proiectării – 4.000 lei       
 
 
II.2) CANTITATEA SAU SCOPUL CONTRACTULUI:  
 
II.2.1) Scopul contractului de prestări servicii:  Servicii proiectare (întocmire proiect 
tehnic , detalii de execuţie, documentaţii pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi 
autorizaţiilor, caietului de sarcini, verificarea tehnică a proiectării) şi asistenţă 
tehnică din partea proiectantului pentru investiţia  ”PROIECT INTEGRAT 
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INFRASTRUCTURA EDILITAR Ă MODERNĂ, DE MEDIU, TRANSPORT ŞI 
SOCIALĂ pt. A.D.I. STREMŢ – RÂMEŢ DIN JUDEŢUL ALBA” , este de a presta 
serviciile de proiectare conform caietului de sarcini anexat şi a studiului de fezabilitate 
care face parte integrantă din caietul de sarcini. 
Conform specificaţiilor anexate 
II.2.2) Opţiuni:  (dacă există)                                                                    da □       nu 
 
II.2.3) Condiţii specifice contractului: 
 
II.2.3.1. Alte condiţii particulare referitoare 
la contract (dupa caz)  
II.2.3.2. Contract rezervat  
(dacă DA scurtă descriere ) 
II.2.3.3.  Altele  
(dacă DA, descrieţi) 

 
 
       DA   □                                   NU  
 
        DA  □                                   NU  

 
III: PROCEDURA 
 
III.1) Procedura selectată: 
Licitaţie deschisă                                     
Licitaţie restrânsă                                    □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată                 □ 
Dialog competitiv                                   □ 

Negociere cu anunţ de participare           □   
Negociere fără anunţ de participare        □                                                 
Cerere de oferte                                       □ 
Concurs de soluţii                                   □ 
Cumpărare directă                                   □ 

 
 III.2)  Etapa final ă de licitaţie electronică:       DA  □        NU     
 
III.3) Legisla ţia aplicată : 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13-27.02.2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăti pentru Dezvoltare rurală şi pescuit; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/19.04.2006 aprobată prin Legea nr. 
337/2006 modficată şi completată prin Legea nr. 128/2007 şi OUG nr.94/2007 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii; 

- Hotărîrea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1337/2006 privind completarea Hotărîrea de Guvern nr. 
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publicădin Ordonanţa de urgenţă a Gevernului 
nr. 34/19.04.2006 aprobată prin Legea nr. 337/2006 modficată şi completată prin 
Legea nr. 128/2007 şi OUG nr.94/2007 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune servicii; 



 

ROMÂNIA                                 UNIUNEA                                                                                                                                            
                                                                                                                                                              EUROPEANĂ                                                                                                                                 
  APDRP             Asociaţia de dezvoltare intrecomunitară Stremţ - Râmeţ, Judeţul Alba 
                     Titlul proiectului: ”Proiect integrat Infrastructura edilitar ă modernă, de mediu, 
                                   transport şi socială pentru A.D.I. Stremţ – Râmeţ din Judeţul Alba” 
                                                               Proiect finanţaţ prin PNDR 
 

 

- Ordinul 26/2007 -  regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice 

- Legea nr. 500/2002, privind finaţele publice, publicată în Monitorul oficial nr. 
597/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinlui preşedintelui ANRMAP nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului 
pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică; 

- Ghidul de aplicare a legislaţiei pentru atribuirea contractelor de achiziţiepublică 
de servicii, furnizare de produse şi execuţie de lucrări pentru beneficiarii publici 
elaborate de APDRP; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale , publicată în 
Monitorul Oficial nr. 431/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Hotărârea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Gevernului nr. 30-2006 privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică; 

- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, publicat în Monitorul oficial nr. 37/2003. 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de 
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans 
din fonduri publice, publicată în Monitorul oficial nr. 177/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, republicată în Monitorul oficial nr. 109/05.02.2004. 

- Hotărârea 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 nr. 175/05.02.2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru 
activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii - modelul şi conşinutul formularelor şi documentelor utilizate; 

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

- Ordonanţa de urgenţă nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; 

- Hotărîrea de guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice; 

- Ordonanţa nr. 30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
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procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 
- Hotărârea de Guvern 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

Ordonanţei nr. 30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procdurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

- Ordinul Preşedintelui ANRMAP nr. 26/2007 pentru aprobarea regulamentului 
privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

- Legea 554/2004 a contenciosului administrativ; 
- HG 766/1997 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la 

execuţia lucrărilor 
- HG 28/ 2008 privind aprobarea structurii devizului general şi al metodologiei 

privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
investiţii. 

- Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, publicată în Monitorul 
oficial nr. 204/2001, modificată; 

- Legea nr. 500/2002, privind finaţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 
597/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- Ordinul preşedintelui ANRMAP nr.11/2007 pentru aprobarea Regulamentului 

privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea şi sancţionarea corupţiei cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 10/1995 priuvind calitatea în construcţii; 
- Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului 
- Standarde, norme şi normative tehnice în vigoare; 

 
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE  
 
IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului:  
Modalităţi de participare la licitaţie 
 

1.Un ofertant participă, pentru acelaşi 
contract, cu o singură ofertă, fie în mod 
individual, fie ca subcontractant, fie ca 
partener al societăţii mixte/consorţiului 
/asocierii. 
2.Depunerea sau participarea cu mai mult 
de o ofertă de către un singur ofertant, 
subcontractant sau partener pentru acelaşi 
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 obligaţie să îşi 
legalizeze din punct de vedere formal 
asocierea.  
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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 două sau 
mai multe firme ce alcătuiesc o societate 
mixtă/ consorţiu /asociere trebuie să 
îndeplinească următoarele cerinţe: 
A. Oferta trebuie să cuprindă toate 
informaţiile solicitate pentru fiecare 
partener din cadrul societăţii mixte/ 
consorţiului/asocierii precum şi categoriile 
de lucrări/servicii executate de aceştia. 
B. Oferta trebuie să fie semnată într-un 
mod care să oblige legal toţi partenerii. 
C. Unul din membrii trebuie numit ca 
partener  conducător/lider responsabil de 
contract şi această numire trebuie să fie 
confirmată printr-o împuternicire scrisă 
semnată de fiecare partener. 
D. Oferta trebuie să includă un acord de 
asociere prin care să se statueze că toţi 
partenerii sunt responsabili în mod legal, 
uniţi şi individual, pentru realizarea 
contractului, ca partenerul conducător va fi 
autorizat să primească şi să transmită 
instrucţiuni în numele fiecăruia şi tuturor 
partenerilor, şi că realizarea contractului, 
inclusiv plăţile, vor fi responsabilitatea 
partenerului conducător. 
E. Toţi partenerii din cadrul societăţii  
mixte/consorţiului trebuie să rămână în 
această formă asociativă pe durata de 
realizare a contractului. 
F. Structura sau constituirea societăţii 
mixte/consorţiului/asocierii nu va fi 
modificată, pe toată durata executării 
contractului, decât cu aprobarea prealabilă 
a Autorităţii Contractante şi numai în 
situaţii excepţionale.  
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Noul consorţiu/ asociere/societate mixtă 
trebuie să îndeplinească cel puţin aceleaşi 
criterii de eligibilitate şi de conformitate ca 
cel iniţial. 

Declaraţii privind eligibilitatea  
            Solicitat             Nesolicitat  □ 
 

Cerinţă obligatorie:  
1.Declaraţie privind eligibilitatea – 
Formular F2 
2. Declaraţie privind calitatea de participant 
la procedura – Formular F4 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile 
art. 181  
           Solicitat             Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: documente solicitate 
care atestă lipsa datoriilor către bugetul de 
stat 
Formulare tip  cu valabilitate la data 
licitaţiei, emise de: 
1. Formular tip – in original – Direcţia 

impozite şi taxe locale 
2.Formular tip – in original – Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice – taxe şi 
impozite către bugetul consolidat al 
statului 

3.Formular F3 -  privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din OUG 34/2006 

Încadrarea în una din situaţiile 
prevăzute la art. 180 din OUG 34/2006 
şi încadrarea în oricare din situaţiile 
prevăzute la art 181 din OUG 34/2006 
atrage excluderea ofertantului din 
procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică. 

IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare): 
Persoane juridice/fizice române 

 
 Solicitat             Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie:  
 
1. Formular tip - Certificatul constatator 
emis de Oficiul Registrului Comerţului, 
din care să reiasă că operatorul economic 
prestează activităţi conform cod CAEN 
Rev. 2 – 7112 - activităţi de inginerie şi 
consultanţă tehnică legate de acestea – în 
original; Autorizaţie de funcţionare/sau 
echivalente (nu mai vechi de 30 zile) 

 
2. Statutul şi contractul de societate, actele 
adiţionale la statutul şi contractul de 
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societate în copie simplă pe care se va 
menţiona „CONFORM CU 
ORIGINALUL”. 

 
3.Formular tip – Certificat de 
înmatriculare – în copie simplă, cu 
menţiunea „CONFORM CU 
ORIGINALUL”. 

Persoane juridice /fizice străine 
Solicitat                           Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: Documente care 
dovedesc o formă de înregistrare / atestare 
ori apartenenţa din punct de vedere 
profesional 

IV. 3.) Situaţia  economico-financiară:                                  
Informaţii privind  situaţia economico-

financiară 
 Solicitat                          Nesolicitat □ 

Cerinţe obligatorii: 
1.Bilanţul contabil pe anii 2007, 2008 şi 

2009, inclusiv anexele; Profit operaţional 
şi profitul net în ultimii 3 ani să fie 
pozitiv. 

2.Media cifrei de afaceri,  pe ultimii 3 
ani  sa fie de cel putin 1.100.000 lei. 
Pentru IMM-uri se aplică prevederile 
OUG 34/2006. 

3. Informaţii generale despre ofertant, 
completând formularul  - formularul F8; 

IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională: 
Informaţii privind  capacitatea tehnică 
 Solicitat                           Nesolicitat □ 

Se completează documentele : 
1. Experienta generală in proiectare minim 
3 ani. 
2.Lista principalelor servicii de proiectare 
prestate în ultimii 3 ani - Formular F9 
3. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a 
realizat cel puţin 1 contract de servicii 
proiectare infrastructura rutiera cu o 
valoare de minim 35.000 lei , 1 contract de 
servicii proiectare  infrastructura  edilitara 
(alimentare cu apa potabila, canalizare si 
statie de epurare)   cu o valoare de minim 
400.000 si 1 contract servicii de proiectare 
in domeniul constructiilor civile (clădiri) 
cu o valoare de minim 16.000 lei 
 
 
4. Pentru fiecare din aceste contracte se 
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vor atasa recomandari din partea 
beneficiarilor  – Formular F22 

  5. Experienţa similară – formular F10 – 
din secţiunea FORMULARE a 
documentaţiei de atribuire. 
 6.Copii dupa contractele de prestări 
servicii prezentate ca similare în formularul 
experienţa similară. 
 7.Declaraţie privind personalul responsabil 
cu îndeplinirea contractului de servicii – 
formular F11 - din secţiunea 
FORMULARE a documentaţiei de 
atribuire. 
• Ofertantul trebuie să prezinte 

personalul de specialitate  propus a fi 
angajat în derularea acţiunilor din 
contract, pentru personalul tehnic de 
specialitate să prezinte documente care 
să ateste  deţinerea următorilor experţi 
cheie : 
- Şef proiect; 
- Arhitect; 
- Inginer structurist; 
- Inginer drumuri şi poduri  
- Inginer infrastructură edilitară; 
- 1 Inginer construcţii hidrotehnice, 

instalaţii sanitare şi electrice minim 
5 ani experienta; 

- Topograf , minim 5 ani experienta ; 
- 2 Verificatori tehnici – minim 5 ani 

experienţă. 
- Curriculum vitae - pentru personalul 
responsabil cu îndeplinirea contractului de 
servicii – formular F14 - din secţiunea 
FORMULARE a documentaţiei de 
atribuire. 
 
- Contracte de colaborare cu persoanele de 
specialitate care nu sunt angajaţi 
permanenţi ai ofertantului – dacă este cazul 
(Contractele de colaborare trebuie să 
precizeze ca personalul colaborator va 
participa la prestarea acestor servicii, pe 
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toată perioada, până la îndeplinirea 
contractului). 

• Ofertantul trebuie sa demonstreze 
ca personalul propus pentru 
prestarea serviciilor de proiectare 
sau ca in cadrul organizatiei alt 
personal angajat are, separat sau 
cumulat, calificarea de responsabil 
de mediu (COR 242316) si 
inspector protectia muncii (COR 
241204).  

Atentie !  Pentru fiecare dintre persoanele 
incluse în ofertă, CV-ul trebuie să fie 
însoţit de copii de pe diplome / certificate 
de studii menţionate în CV-ul respectiv, 
precum şi de pe documente care să 
confirme experienţa profesională indicată, 
(Copie dupa cartea de munca , copie 
contracte individuale de munca  inregistrate 
la ITM) 
Nefurnizarea unor astfel de documente 
poate conduce la neluarea în considerare, 
de către comisia de evaluare, a acelor 
informaţii cuprinse în CV-uri care trebuiau 
susţinute de acestea. 
Atentie! Lista personalului responsabil cu 
îndeplinirea contractului şi CV-urile, 
precum şi documentele însoţitoare 
solicitate, reprezintă documente pe baza 
cărora comisia de evaluare va stabili dacă 
ofertantul satisface criteriile de calificare 
privind personalul minim necesar. 
Atentie! CV-urile se vor prezenta datate şi  
semnate în original.   

Informaţii privind subcontractanţii (dacă este 
cazul) 

 
 

Se solicită completarea formularului cu 
privire la subcontractanţi, acordul şi 
specializarea acestora – Formular F5 

 Informaţii generale (pentru 
subcontractant), completând formularul F8 
din secţiunea FORMULARE a 
documentaţiei de atribuire. 

Oferta tehnică 
Solicitat                           Nesolicitat □ 

Este prezentată în V5.) Modul de 
prezentare a propunerii tehnice 
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IV.5) Standarde: 
  
Solicitat [x]     Nesolicitat □ 

Certificate emise de organisme 
independente care atestă respectarea 
standardelor de asigurare a calităţii: 

- Certificat ISO 9001 sau echivalent  
- Certificat ISO 14001 sau echivalent 
- Certificat ISO 18001  sau echivalent 

 
 
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca 
faptul ca este certificat in conformitate cu 
sistemul de management al calitatii (ISO 
9001), sistemul de management de mediu 
(ISO 14001) sau echivalent EMAS, 
sistemul de management al sanatatii si 
securitatii ocupationale (ISO 18001),  
emise de catre organisme specializate in 
domeniu, nationale sau internationale, in 
termenele de valabilitate mentionate de 
emitent. 
 
 
 

NOTA : Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din 
ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe 
proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca 
indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de 
atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze 
succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au 
fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. 
 
 
 
 
 
In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. (4) din Hotararea nr.  925/2006, 
ofertatul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care 
probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea 
autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de maxim 3 zile lucratoare. 
Certificatele/documentele edificatoare solicitate trebuie sa fie emise si in termen de 
valabilitate pana la data deschiderii ofertelor. 
 
V. PREZENTAREA OFERTEI  
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V.1)  Primirea ofertei: 
 

Pot participa la procedură toţi operatorii 
economici care doresc. 
Operatorul economic  va depune oferta 
direct la sediul autorităţii contractante: 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Stremţ – Râmeţ din Judeţul Alba Loc. 
Stremţ, str. Principală, nr. 99, cod poştal 
 517745, Com. Stremţ,  judeţul Alba, 
România 

V.2) Limba de redactare a ofertei:  Oferta şi toate documentele ei, precum şi 
corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea 
contractantă vor fi redactate in limba 
română. 
Documentele furnizate  de ofertant pot fi 
redactate într-o altă limbă însă trebuie 
însoţite de o traducere autorizată în limba 
română. 
Traducerea în limba română va prevala în 
orice situaţie.  

V.3)  Perioada de valabilitate a ofertei: Oferta rămâne valabilă timp de 90 de zile 
după data limită de depunere a acesteia, 
indicată în documentaţia de atribuire. 

V.4) Garanţie de participare: 
Solicitat              Nesolicitat � 

Depunerea garanţiei de participare este 
obligatorie,în cont sau prin scrisoare de garanţie in 
conf cu legislatia in vigoare 
Cuantumul garanţiei de participare este de 
5.828 lei. Pentru IMM-uri se aplică 
prevederile OUG 34/2006. 
Garanţia va fi constituită astfel: 
-depunerea sumei se va face în contul 
Autorităţii Contractante deschis la Banca 
Comerciala Teius , nr. 
RO57RNCB0012106687460001 prin ordin 
de plată. Restituirea garanţiei de 
participare se face astfel: 
1. ofertantului câştigător – în cel mult trei 
zile lucrătoare de la data constituirii 
garanţiei de bună execuţie, sau după 
încheierea contractului. 
2. Ofertanţilor necâştigători -  după 
semnarea contractului de achiziţie publică, 
dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la 
data expirării perioadei de valabilitate al 
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ofertei. 
Reţinerea garanţiei de participare: 
Ofertantul pierde garanţia de participare 
dacă: 
- îşi retrage oferta în perioada de valabilitate 
a acesteia; 
-oferta sa fiind stabilită câştigătoare nu 
constituie garanţia de bună execuţie în 
perioada de valabilitate a ofertei şi oricum 
nu mai târziu de 10 zile de la data semnării 
contractului; 
- oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză 
să semneze contractul de achiziţie publică, 
în perioada de valabilitate a ofertei.  

V.5) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice: 

Ofertantul trebuie să prezinte următoarele: 
• Defalcarea activităţilor şi timpul propus 

pentru fiecare activitate  
• Graficul de realizare a PT, D.E. şi V.T. 

si a serviciilor de asistenţă tehnică; 
• Alocarea sarcinilor pentru personalul 

propus în proiect 
• Modul de organizare a echipei propuse 

în proiect 
• Organigrama pentru proiect 
• Programul de asistenţă tehnică 
• Modul de lucru cu Autoritatea 

Contractantă 
 

V.6) Modul de prezentare a propunerii 
financiare: 

 Oferta va fi prezentată conform Formular 
F17. 
Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, 
valori fără TVA.  
În formularul de ofertă trebuie să se 
specifice valoarea totală solicitată pentru 
executarea contractului (fără TVA). 
Propunerea financiară trebuie prezentată 
separat pentru fiecare activitate în parte.  
Propunerea financiară detaliată nu trebuie să 
depăşească valorile estimative pentru fiecare 
activitate în parte 
Ofertantul trebuie să completeze Formularul 
F19 – Detalierea costurilor pentru achizitii 
de servicii 
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V.7) Modul de prezentare a ofertei: 
 

1. Oferta completă va fi elaborată într-un 
original si 5 copii, redactate în limba 
română marcate în mod clar original sau 
copie conformă cu originalul. În caz de 
divergenţă va prevala originalul. Toate 
copiile vor avea menţiunea „conform cu 
originalul”. În cazul în care pe un 
document, în/sau alăturat continutului 
iniţial se operează modificări ale 
conţinutului iniţial, în dreptul fiecărei 
modificări se va menţiona: „modificat de       
( numele, prenumele, în clar), la data de 
(zi, luna, an)”, după care cel care a operat 
modificarea va semna. 

2. Originalul ofertei va fi semnat de către 
reprezentantul legal al ofertantutui sau o 
persoană împuternicită pe baza unei 
împuternicirii scrise, depusă de ofertant 
în oferta sa. 

3.Întreaga ofertă va fi numerotată crescător 
de la prima la ultima pagină, pe aceasta 
din urmă fiind trecută menţiunea 
“ULTIMA PAGIN Ă”. Fiecare pagină va 
fi semnată şi ştampilată.  
 
 
 
 

4.În cazul documentelor emise de instituţii 
sau organisme  oficiale abilitate în acest 
sens, documentele respective trebuie să 
fie semnate şi parafate conform 
prevederilor legale. 

5.Oferta va conţine în mod obligatoriu un 
OPIS al documentelor care se depun. 

6. Oferta se va depune la sediul A.D.I. 
Stremţ-Râmeţ din Judeţul Alba, Comuna 
Stremţ, nr. 99, judeţul Alba, înainte de 
data de 12.07.2010 ora 10.00 prin 
scrisoare recomandată cu aviz de primire 
sau predată de comisionar contra recipisa 
de primire semnată de reprezentantul 
legal de proiect; 
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7. Oferta, anexele sale precum şi toate 
actele justificative aferente vor fi 
prezentate în plic/pachet sigilat pe care se 
vor menţiona: 

a) Adresa Autorităţii contractante; 
b) Referinţa la invitaţia de depunere 
a ofertei în cauză; 
c) Menţiunea „ a nu se deschide 
înainte de şedinţa de deschidere a 
ofertelor” redactată în limba română; 
d) Numele ofertanului şi datele sale 
de identificare; 

Oferta financiară, oferta tehnică şi 
documentaţia de calificare vor fi introduse 
in plicuri separate si apoi într-un singur plic 
mare sau pachet. 
La depunerea ofertei Autoritatea 
contractantă înscrie numărul de înregistrare 
pe plicul/ pachetul exterior, în scrisoarea 
recomandată cu aviz de primire sau în 
recipisa de primire predată comisionarului.  

V.8) Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei: 

1.Ofertantul îşi poate modifica sau retrage 
oferta, pe baza unei notificări scrise, 
depuse anterior termenului limită. Oferta 
nu poate fi modificată după termenul 
limită de depunere a acesteia. 

2. Orice notificare privind modificarea sau 
retragerea ofertei va fi întocmită, sigilată, 
prefaţată şi depusă în conformitate cu 
prevederile de mai sus, iar plicul 
respectiv va fi inscripţionat, suplimentar, 
cu cuvintele „modificare” sau 
„retragere”. 

3.Retragerea ofertei în perioada dintre 
termenul limită de depunere a ofertelor şi 
data de expirare a valabilităţii acestora, 
va conduce la pierderea garanţiei de 
participare.  

V.9) Deschiderea ofertelor: 1. Oferta va fi deschisă în sedinţă publică la 
data de 12.07.2010 ora 11:00 la sediul 
A.D.I. din Judeţul Alba, comuna 
Stremţ, nr. 99, judeţul Alba de către o 
comisie de evaluare numită în acest scop. 
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Comisia de evaluare va întocmi proces 
verbal  al sedinţei de deschidere. Procesul 
verbal al şedinţei de deschidere a ofertei 
va fi semnat de către membrii comisiei de 
evaluare şi de către reprezentantul legal al 
ofertantului sau împuternicit,  dacă acesta 
se prezintă la deschiderea ofertelor. 

2. La sesiunea de deschidere vor fi anunţate 
următoarele informaţii: 

- Denumirea ofertantului; 
- Elementele principale ale propunerii 

financiare, inclusiv preţul; 
- Orice alte detalii şi precizări pe care 

comisia de evaluare le consideră 
necesare. 

3. Decizia cu privire la evaluarea ofertei, va 
fi luată de către comisia de evaluare în 
cadrul unor întâlniri ulterioare şedinţei de 
deschidere. 

4. În decursul analizei şi evaluării nu vor fi 
luate în considerare reduceri sau 
modificări de preţuri propuse de ofertant; 

5. Comisia de evaluare nu are dreptul de a 
permite şi de a solicita completarea unui 
document care lipseşte dacă: 

 
 
- În documentaţia de atribuire a fost 

menţionat faptul că, în caz de 
neprezentare a respectivului document, 
nu este permisă completarea ulterioară, 
neprezentarea având ca efect 
descalificarea ofertantului; 

 
- Ofertantul respectiv, deşi cunoştea 

cerinţele nu a depus nici declaraţii care să 
înlocuiască documentele respective. 

 
6. Comisia de evaluare are obligaţia de a 

aplica criteriile pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică (de 
calificare, selecţie şi atribuire). 
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7.Deciza comisiei de evaluare trebuie sa 
întrunească votul a cel puţin 2/3 dintre 
membrii săi; 

 
8.După finalizarea evaluării, comisia de 

evaluare întocmeşte Raportul procedurii 
de atribuire care trebuie să cuprindă: 

- Denumirea şi sediul autorităţii 
contractante; 

- Obiectul contractului de achiziţie 
opublică; 

- Denumirea/numele ofertantului invitat la 
procedură; 

- Dacă oferta este respinsă motivele care au 
stat la baza acestei decizii; 

- Partea din contract pe care ofertantul a 
declarat că o subcontractează împreună 
cu denumirea subcontractantului / 
subcontractanţilor 

- Dacă este cazul, justificarea hotărârii de 
anulare a procedurii de atribuire.  

 
Raportul procedurii de atribuire se 

înaintează spre aprobare ordonatorului 
principal de credite (primar, reprezentant 
legal al proiectului). 

 
9.După aprobarea raportului de atribuire 

Autoritatea contractantă va transmite 
notificarea de adjudecare/respingere către 
ofertant. 

 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VI. 1) Preţul cel mai scăzut:                                                                                        
VI. 2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                       
Factori de evaluare: 
 
Preţul ofertei = 55 puncte (55% pondere din punctajul total); 
Punctaj tehnic = 100 puncte (45% pondere din punctajul total).   
 
Algoritm de calcul: 
a) Punctajul pentru factorul de evaluare “preţul ofertei” se acordă astfel: 
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a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat 
factorului de evaluare respectiv, adică 55 de puncte;  

b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a), se acordă astfel:  
Pn = (preţ minim / preţ(n)) x  55 puncte  
Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului este preţul total ofertă 

exclusiv T.V.A., indicat în Formularul de ofertă. 
 
b) Punctaj tehnic – 100 puncte (pondere 45% din punctajul total)  
 

Nr. 
crt. 

Denumire factor de evaluare Punctaj 

1 
 

Dotarea tehnică, total – din care: 25 puncte 

 1.1 Calculatoare, notebook sau laptop – minim 10 bucăţi 5 puncte 
1.2 Imprimante A4 şi A3 – minim 5 bucăţi 3 puncte 
1.3  Plotter A0 – minim 1 bucată 3 puncte 
1.4 Scanner A0 – minim 1 bucată 2 punct 
1.5 Autovehicule – minim 2 2 punct 
1.6 Staţie măsurători construcţii (topo) – minim 1 bucată 3 puncte 
1.7 Telefon fix/mobil – minim 2 bucăţi 1 punct 
1.8 Aparat foto – minim 1 bucată 1 punct 

1.9 
Programe necesare pentru proiectare (AutoCad sau similar, program 
generare devize lucrări construcţii) – minim 1 licenţă pentru fiecare 

5 puncte 

Pentru dotarea minimă sau mai mare decât cea solicitată, se acordă punctajul maxim alocat 
fiecărui factor de evaluare. Pentru dotarea mai mică ofertantul nu va fi punctat la acela dintre 
criterii la care nu indeplineste conditiile minime.  

2 
Experienţa profesională în realizarea serviciilor de proiectare  - 
total, din care: 25 puncte 

 2.1 
Sef proiect, minim 1 persoană, vechime generală în muncă peste 15 
ani 

5 puncte 

 2.2 
Inginer infrastructură edilitară, minim 1 persoană, vechime în 
specialitate peste 10 ani   5 puncte 

 2.3 Arhitect, minim 1 persoană, vechime în specialitate peste 15 ani    5 puncte 

 2.4 
Inginer structurist, minim 1 persoană, vechime în specialitate peste 15 
ani  

5 puncte 

 2.5 
Inginer drumuri si poduri, minim 1 persoană, vechime în specialitate 
peste 10 ani  

5 puncte 

Pentru personal minim sau mai mare decât cel solicitat, se acordă punctajul maxim alocat 
factorului. Pentru ofertă de personal mai mică decât cel solicitat, ofertantul nu va fi punctat la 
acela dintre criterii la care nu indeplineste conditiile minime. 
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3 

Organigrama pentru proiect, inclusiv descrierea relaţiilor de 
colaborare şi sarcinile de serviciu pentru şeful de proiect şi pentru 
fiecare din membrii echipei pentru proiectare, precum şi circuitul 
documentelor 

20 puncte 

4 

Program de asistenţă tehnică propus pe perioada de execuţie, 
minim 600 de ore pentru o perioadă preconizată de execuţie de 10 
luni, cu specificarea clară a activităţilor în func ţie de programul 
de faze determinante pe care îl propun şi alte activităţi ce decurg 
din proiect 

30 puncte 

  
Punctaj tehnic = Pn1+Pn2+Punctaj organigramă + Punctaj asistenţă tehnică x ponderea alocată 
factorului punctaj tehnic, respectiv 45%. 
Punctajul final pentru fiecare ofertant sau ofertanţi asociaţi se va stabili prin însumarea punctajului 
obţinut la factorul  „preţ” şi la factorul „punctaj tehnic”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă 

Criterii de calificare 
1. Indeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevazute în Art. 180 (formular F2) si Art. 

181 (formular F3) din OUG. Nr. 34/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare (singur ofertant, parteneri, subcontractanţi). 

2. ofertantul, inclusiv subcontractantii-partenerii, trebuie să aibă în domeniul de 
activitate prestarea unor astfel de servicii. 

3. Ofertantul sau subcontractantul-asociaţii trebuie să aibă profitul anual net pe 
ultimul an fiscal pozitiv.  

4. Ofertantul nu trebuie sa se gaseasca în nici una din situaţiile de conflict de 
interese prevăzute in OUG nr. 34/2006 aprobată prin legea 337/2006 modificată şi 
completată prin legea nr. 128/2007 şi OUG nr. 94/2007; 

5. Oferta financiară să nu depăşeacă suma maximă supusă licitaţiei prevăzută în  
caietul de sarcini sau în prezenta fişă de date a achiziţiei. 
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Ofertanţilor li se reaminteşte că vor lua în considerare prevederile OUG nr. 34/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI- CADRU 
 
VII.1 Ajustarea  pre ţului contractului:  
                   DA    □     NU       

Preţul contractului nu se adjustează. 

VII.2. Garan ţia de bună execuţie a 
contractului:           
          DA         NU     � 

1.Cuantumul garanţiei de bună execuţie 
va fi de 5% din preţul fără TVA al 
contractului şi se va constitui în lei. 
2. Garanţia de bună execuţie se constituie 
prin scrisoare de garanţie bancară sau 
emisă de o societate de asigurări, aceasta 
fiind anexă la contract. 
3. Scrisoarea de garanţie de bună execuţie 
trebuie prezentată în original şi 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 şi/sau semnătura autorizată. 
Modelul scrisorii este prevăzut în capitolul 
formulare – formularul F16. 
 
 
4. Perioada de valabilitate a garanţiei de 
bună execuţie a contractului este 
următoarea:  
• 10 luni.Garanţia de bună execuţie se 

eliberează în termen de 14 zile de la 
semnarea procesului verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor executate în 
baza proiectului.  

VII.3. Intrarea în efectivitate a 
contractului:  

1. Contractul intră în efectivitate după 
semnarea de către ambele părţi. 

2. Dacă pe parcursul îndeplinirii 
contractului se constată faptul că 
anumite elemente ale propunerii tehnice 
sunt inferioare sau nu corespund 
cerinţelor prevăzute în documentaţia de 
atribuire se solicită rezilierea 
contractului şi angajarea răspunderii 
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contractuale. 
3. Pe parcursul derulării contractului, 

contractantul nu are dreptul de a înlocui 
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă 
fără acceptul autorităţii contractante. 
Eventuala înlocuire a acestora se face 
numai în cazuri bine justificate, cu 
aprobarea autorităţii contractante, prin 
act adiţional şi nu trebuie să conducă la 
modificarea propunerii tehnice sau 
financiară iniţială. Noul subcontractant 
trebuie să îndeplinească criteriile de 
eligibilitate aplicabile pentru acordarea 
contractului. 

VII.4. Modificarea contractului prin act 
adiţional: 

Modificarea contractului prin act adiţional 
se va face în conformitate cu prevederile 
OUG nr. 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
VIII. ALTE DOCUMENTE SOLICITATE  
 
VIII.1 Solicitarea de a se prezenta şi 
alte documente: 
             DA [x]       NU □ 
 

Se vor mai prezenta următoarele documente: 
-Scrisoarea de înaintare – formular F1; 
-Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice şi programele 
informatice de care dispune operatorul 
economic pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului – formular 
F6;  
- Copii ale licenţelor pentru programele 
informatice 
-Acord de asociere (dacă este cazul) – 
formular F7; 
-Declaraţie privind efectivul mediu anual 
al personalului angajat şi al cadrelor de 
conducere – formular F12; 
-Centralizatorul propunerii financiare – 
formularul F18; 
-Împuternicire  – formular F21; 
-Declaraţie cu privire la faptul că la 
elaborarea ofertei s-a ţinut cont de 
obligaţiile referitoare la condiţiile de 
muncă şi protecţia muncii – formular F23; 
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-Contract de servicii, însuşit (semnat şi 
ştampilat pe fiecare pagină)  de 
reprezentantul ofertantului, împuternicit 
să semneze oferta şi să angajeze ofertantul 
în procedura de achiziţie pentru atribuirea 
contractului respectiv  – formular 27. 

 
XI. PRECIZ ĂRI FINALE 
 
XI.1. Prezumţia de legalitate şi 
autenticitatea documentelor  prezentate: 

     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 comisia de evaluare nu 
angajează din partea acesteia nici o 
răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea 
acestora ca fiind autentice sau legale şi nu 
înlătură răspunderea exclusivă a 
ofertantului sub acest preţ. 

 
 
 
 
 
 
XII. RESPINGEREA OFERTELOR 
 
Comisia de evaluare are dreptul de a 
respinge o ofertă în oricare dintre 
următoarele cazuri: 

 

1. oferte irelevante A) Propunerea tehnică nu respectă 
cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, 
astfel încât să poată fi considerată cel 
puţin substanţial corespunzătoare 
(estimarea valorică a eventualelor 
omisiuni şi neconcordanţe stabilite 
reprezintă mai mult de 3% din valoarea 
ofertei financiare) 

B) Deşi propunerea tehnică poate fi 
considerată cel puţin substanţial 
corespunzătoare, ofertantul nu acceptă 
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completarea/remedierea omisiunilor 
(neconcordanţelor) sau condiţionează 
acceptarea acestora de modificarea 
propunerii financiare; 

C) Ofertantul nu transmite, în 
perioada precizată de către comisia de 
evaluare, clarificările / răspunsurile 
solicitate; 

D) Ofertantul modifică, prin 
clarificările pe care le prezintă, conţinutul 
propunerii tehnice sau modifică 
conţinutul propunerii financiare, cu 
excepţia corectării erorilor aritmetice. 

E) Explicaţiile prezentate de 
ofertant, ca urmare a unei solicitări 
formulate de comisia de evaluare nu sunt 
concludente sau nu mai sunt susţinute de 
documentele justificative solicitate de 
comisia de evaluare contractuale.      

2. oferta inaceptabilă Prin oferta inacceptabilă se înţelege oferta 
care: 
- a fost depusă după ora şi data limită de 

depunere prevăzută în documentaţia de 
atribuire ( Fişa de date a achiziţiei); 

- a fost depusă la o altă adresă decât cea 
stabilită în invitaţia de depunere a 
ofertei; 

- a fost depusă de un ofertant care nu 
îndeplineşte cerinţele minime de 
calificare prevăzute în documentaţia de 
atribuire; 

- conţine în propunerea financiară un preţ 
care depăşeşte valoarea fondurilor care 
pot fi disponibilizate pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică; 

- prezintă un preţ neobişnuit de scăzut în 
raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, 
executat sau prestat, iar justificările 
primite nu au fost concludente; 

- operatorul economic nu acceptă 
remedierea viciilor de formă ale 
documentelor şi ofertelor prezentate; 

- a fost depus de un ofertant care în 
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ultimii 2 ani din motive imputabile 
acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a 
îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 
contractuale, fapt care a produs sau este 
de natură să producă prejudicii 
beneficiarilor acestuia. 

3.ofertă neconformă Prin ofertă neconformă se înţelege: 
 a.     nu satisface cerinţele fişei tehnice; 
 b. conţine propuneri referitoare la 
clauzele contractuale care sunt în mod 
evident dezavantajoase pentru autoritatea 
contractantă; 
 c.    nu respectă regulile de participare şi 
de evitare a conflictului de interese; 
 d.   ofertantul nu transmite în perioada 
stabilită clarificările solicitate e 
autoritatea contractantă sau în cazul în 
care explicaţiile prezentate de ofertant nu 
sunt concludente; 
 e.  este revocată/modificată oferta 
ulterior deschiderii; 
 f.     ofertantul modifică prin răspunsurile 
la clarificări pe care le prezintă conţinutul 
propunerii tehnice, iar aceasta nu mai 
corespunde în mod substanţial 
documentaţiei de atribuire; 
 g.   ofertantul modifică prin răspunsul la 
clarificări pe care le prezintă conţinutul 
ofertei financiare ( cu excepţia situaţiei 
privind corectarea erorilor aritmetice); 
 h.   conţine vicii de formă sau erori 
aritmetice a căror remediere nu a fost 
acceptată de ofertant; 
 i.    în cazul în care în propunerea tehnică 
se constată exsitenţa unor omisiuni sau 
neconcordanţe a căror estimare valorică 
nu reprezintă mai mult de 3% din 
valoarea preţului ofertat şi (a) ofertantul 
nu acceptă completarea sau remedierea 
omisiunilor sau (b) condiţionează acest 
lucru de modificarea ofertei financiare; 
 j.        oferta depusă nu respectă perioada 
de valabilitate prevăzută de autoritatea 
contractantă în documentaţia de atribuire. 
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4. oferta este depusă de o societate 

care figurează pe lista 
contractorilor care nu au 
respectat termenii contractuali 
şi cerinţele din cadrul 
programului SAPARD; 

 

5. neprezentarea unui documente 
care în documentaţia de 
atribuire a fost menţionat 
expres faptul că, în caz de 
neprezentare a respectivului 
document, nu este permisă 
completarea ulterioară; 
 
 
 
 

 

6. ofertantul deşi cunoştea 
cerinţele a omis să prezinte 
documentele solicitate în cadrul 
documentaţiei de atribuire. 

 

Conflictul de interese 
 

1.Pentru evitarea intrării în conflict de 
interese: 
 - Persoana fizică sau juridică care sunt 
implicate direct în procesul de evaluare a 
ofertelor, nu au dreptul de a fi: 
      1.   Ofertant; 

2. Ofertant asociat; 
- Subcontractant, sub sancţiunea 
excluderii din procedura de 
atribuire. 

3. Nu au dreptul să fie implicaţi în 
procesul de evaluare a ofertelor 
următoarele persoane: 
- Soţ/soţie, rudă sau afin, până la 
gradul al patrulea inclusiv, cu 
persoana care face parte din 
consiliul de administrare/organul 
de conducere sau de supervizare a 
ofertantului;  
- Persoane care deţin părţi sociale,  
părţi de interes sau acţiuni din 
capitalul subscris al ofertantului;  
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- Persoane aflate într-o situaţie 
care, în mod obiectiv, induce 
dubii cu privire la asigurarea 
imparţialităţii pe parcursul 
procesului de evaluare a ofertei. 

4. Contractantul  nu are dreptul  de a 
angaja, în scopul îndeplinirii 
contractului de achiziţie publică 
persoane fizice sau juridice care: 
-Au participat la întocmirea 
documentaţiei de atribuire;  
- Au fost implicate în procesul de 
evaluare a ofertei 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 cauză imorală. 

5. Funcţionarii publici: conform 
incompatibilităţii prevăzute în 
legislaţia în vigoare. 

Definitivarea documentaţiei de 
atribuire 

         Autoritatea contractantă precizează 
obligativitatea respectării de către 
ofertant a reglementărilor din legislaţia 
română în vigoare privind taxele şi 
impozitele, protecţia mediului, condiţiile 
de muncă şi de protecţia muncii. În acest 
sens autoritatea contractantă menţionează 
că: 

a) Instituţiile competente de la care 
operatorii economici pot obţine 
informaţii privind reglementările 
referitoare la taxe şi impozite sunt 
Direcţiile Generale Judeţene de 
Finanţe Publice; 

b) Instituţiile competente de la care 
operatorii economici pot obţine 
informaţii privind reglementările 
referitoare la protecţia mediului 
sunt Agenţiile Judeţene de 
Protecţia  Mediului; 

c) Regulile obligatorii referitoare la 
condiţiile de muncă şi protecţia 
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muncii care trebuiesc respectate 
pe parcursul îndeplinirii 
contractului se pot obţine de la 
Inspectoratele Teritoriale de 
Muncă. 

      Operatorul economic are 
obligatia să indice în cadrul ofertei 
sale faptul că la elaborarea acesteia a 
ţinut seama de obligaţiile referitoare 
la condiţiile de muncă şi protecţia 
muncii care sunt în vigoare la nivel 
naţional şi care trebui respectate pe 
parcursul îndeplinirii contractului  
Art. 34 din OUG nr. 34/2006 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

 


