DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
a contractului de lucrări de execuţie, inclusiv proiectare
pentru realizarea obiectivului de investiţie
"Reabilitare şi Extindere Spital Judeţean de Urgenţă Satu Mare"
(reparaţii capitale Unitate de Primiri Urgenţe RK-UPU)

•

În conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu cele ale HG nr.925/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;

Conţine :
•
•
•
•

Secţiunea I
Secţiunea II
Secţiunea III
Secţiunea IV

: Fişa de date a achiziţiei
: Caiet de sarcini
: Formulare
: Formular de contract
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OPIS

Fişa de date a achiziţiei ……………… pag.___ – pag.___
Caiet de sarcini ……………………….. pag.___ – pag.___
Formulare ……………………………… pag.___ – pag.___
Formular de contract ……………….
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pag.___ – pag.___

SECŢIUNEA I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

3

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: Judeţul Satu Mare
Adresă: P-ţa 25 Octombrie, nr. 1
Localitate: Satu Mare, Judeţul Satu Mare

Cod poştal:
Ţara:
440026
România
Telefon:
0261/713693, int. 133
Fax: 0261/713589

Persoana de contact:
ing. Pop Octavian, Direcţia Tehnică,
E-mail: -

Adresa de internet de unde se poate obţine Documentaţia de atribuire: www.e-licitatie.ro
Adresa de internet a autorităţii contractante: www.cjsm.ro

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

□ 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
x Servicii generale ale administraţiilor publice

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante
DA x

NU □

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
x la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări : Data : 05.07.2010, Ora: 1400
Adresa : Judeţul Satu Mare , P-ţa 25 Octombrie nr.1, mun.Satu Mare, jud.Satu Mare, fax 0261/713589
Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări : 08.07.2010, Ora: 1600
I.c. CĂI DE ATAC
Eventualele contestaţii se pot depune :
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă;
Denumire : Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă : Str. Stavropoleos nr. 6 sector 3
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Localitate : Bucureşti
E-mail : office@cnsc.ro
Adresă internet :

Cod poştal : 030084
Ţara : România
Telefon : 021/3104641
Fax : 021/3104642

Denumire : Consiliul Judeţean Satu Mare
Adresă : P-ţa 25 Octombrie nr. 1
Localitate : Satu Mare
E-mail : Adresă internet : www.cjsm.ro

Cod poştal : 440026
Ţara : România
Telefon : 0261/713693
Fax : 0261/713589

Denumire : Tribunalul Satu Mare
Adresă : Str. Mihai Viteazu nr. 8
Localitate : Satu Mare
E-mail : Adresă internet : -

Cod poştal : 440037
Ţara : România
Telefon : 0261/710661
Fax :
-

I.d.Sursa de finanţare :
Venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii
şi
Bugetul Judeţului Satu Mare

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare
DA □
NU x

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire: contract de lucrări de execuţie, inclusiv proiectare pentru realizarea obiectivului
de investiţie "Reabilitare şi Extindere Spital Judeţean de Urgenţă Satu Mare"(reparaţii capitale
Unitate de Primiri Urgenţe RK-UPU)
II. 1.2) Tip contract şi locaţia lucrării:
(b) Produse
□
(c) Servicii
□
(a) Lucrări
x
Execuţie
□
Proiectare şi execuţie
x
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor specificate
de autoritate contractantă
□
Principala locaţie a lucrării :
-La sediul unităţii sanitare: Spitalul
Judeţean de Urgenţă Satu Mare
Cod CPV: 45200000-9 - Lucrări de
construcţii complete sau parţiale şi
lucrări publice;
Cod CPV: 45300000-0 – Lucrări de
instalaţii pentru clădiri;
Cod CPV: 71322000-1 - Servicii de
proiectare tehnică pentru construcţia de
lucrări publice;
Cod CPV: 71335000-5 – Studii

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

□
□
□
□

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

Categoria serviciului
2A □
2B □

Principalul loc de prestare
__________________________
________
Cod CPV □□□□□□□

tehnice
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică:
Încheierea unui acord –cadru / lot :
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică:
6 luni
din care:

x
□
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1 lună (30 zile) servicii de proiectare
5 luni lucrări de execuţie
II.1.5.Informaţii privind acordul – cadru
Acord cadru cu mai mulţi operatori □
Nr. □□□
Acord - cadru cu un singur operator
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al
participanţilor al acordului cadru vizat

nu este cazul
□

II.1.6) Divizare pe loturi
DA □
Ofertele se depun pe:
Un singur lot □

Unul sau mai multe loturi □

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate

DA □

NU x
Toate loturile □
NU x

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total lucrări, inclusiv proiectare:
a) pentru proiectare - Cap. 3.1 – Studii de teren
Cap. 3.3 –proiectare şi inginerie

Valoarea estimată: 106.368 lei, fără TVA.
b) pentru execuţie -

Cap. 1.3 – amenajări ptr. Protecţia mediului şi aducerea
la starea iniţială
Cap. 2.1 – cheltuieli ptr. Asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului
Cap. 4.1 – construcţii şi instalaţii
Cap. 4.2 – montaj utilaje tehnologice
Cap. 4.4 – utilaje fără montaj şi echipamente de
transport
Cap. 5.1 – Organizare de şantier
Cap. 5.3 – Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Valoarea estimată: 3.966.577 lei, fără TVA.
Valoarea totală estimată: 4.072.945 lei, fără TVA
Categoriile de lucrări sunt descrise în Caietul de sarcini – Secţiunea II din Documentaţia de
atribuire.
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a aplica, dacă va fi cazul, prevederile art.122, lit.j)
din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
II.2.3) Opţiuni (dacă există)
da □
nu x
III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la
contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat
(dacă DA scurtă descriere )
III.1.2. Altele
(dacă DA, descrieţi)
IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

x
□
□
□

DA □

NU x

DA □

NU x

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

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică

DA □

NU x

IV.3.) Legislaţia aplicată :
1. OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
3. OUG nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire
a contractelor de achiziţie public, precum şi actele normative subsecvente emise în aplicarea acesteia,
cu modificările şi completările ulterioare;
4. HG nr.942/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a OUG nr.30/2006 privind funcţia de
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie public,
precum şi actele normative subsecvente emise în aplicarea acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare.
5. HG 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;
NOTĂ:
- Prin legislaţia menţionată se înţelege legislaţia cu modificările şi completările la zi.
- Prezenta enumerare nu are caracter limitativ.
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Cerinţă obligatorie:
1. Declaraţie privind eligibilitatea
 Declaraţie pe propria raspundere completată în
conformitate cu Formularul 12A din Secţiunea III a
Solicitat x
Nesolicitat □
documentaţiei de atribuire.
2. Declaraţie privind neîncadrarea în Cerinţă obligatorie:
prevederile
art.181
din
OUG  Declaraţie pe propria raspundere completată în
nr.34/2006,
cu
modificările
şi
conformitate cu Formularul 12B din Secţiunea III a
completările ulterioare
documentaţiei de atribuire, însoţită de următoarele
documente:
- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea
Solicitat x
Nesolicitat □
obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
de asigurări sociale, emis de Directia Generala a
Finantelor Publice - în original sau în copie legalizată,
valabil la data şedinţei de deschidere a ofertelor;
- Certificat privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de
plată a impozitelor si taxelor locale, emis de
Direcţia/Serviciul de specialitate al Consiliul Local în a
cărui rază de competenţă îşi are ofertantul sediul
principal - în original sau în copie legalizată, valabil la
data şedinţei de deschidere a ofertelor;
Persoanele
juridice/fizice
străine,
vor
prezenta
documente echivalente- traduse în limba română şi
legalizate.
3.Declaraţie privind calitatea de Cerinţă obligatorie:
participant la procedură
 Declaraţie pe propria răspundere, completată în
Solicitat 
Nesolicitat □
conformitate cu Formularul 12C din Secţiunea III a

7

documentaţiei de atribuire.
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române

Persoane juridice/fizice străine

Cerinţă obligatorie:
 Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerţului – în original sau în copie
legalizată, valabil la data şedinţei de deschidere a
ofertelor, din care să reiasă faptul că, ofertantul nu are
înscrise menţiuni referitoare la condamnări pentru fapte
penale, punerea sub interdicţie, instituirea curatelei,
declararea stării de insolvenţă, lichidare, respectiv
reorganizare judiciară sau faliment, şi din care să reiasă
faptul că, ofertantul are înscrisă în domeniile de activitate,
activitatea ce face obiectul prezentei proceduri.
Persoanele fizice vor prezenta autorizaţia de funcţionare
PF - în copie legalizată.
Cerinţă obligatorie:
 Se vor prezenta documente care dovedesc o formă de
înregistrare ca persoană juridică/ persoană fizică
autorizată, atestare ori apartenenţă din punct de vedere
profesional la o grupare legal constituită, în conformitate cu
legislaţia în vigoare din ţara de origine a ofertantului traduse în limba română şi legalizate, din care să reiasă
faptul că, ofertantul are înscrisă în domeniile de activitate,
activitatea ce face obiectul prezentei proceduri, şi nu are
înscrise menţiuni referitoare la condamnări pentru fapte
penale, punerea sub interdicţie, instituirea curatelei,
declararea stării de insolvenţă, lichidare, respectiv
reorganizare judiciară sau faliment.

V. 3.) Situaţia economico-financiară
1.
Informaţii
privind
economico-financiară
Solicitat x

situaţia Cerinţă obligatorie:
 Se va prezenta Fişa de informaţii generale - conform
Formularului 12D – din Secţiunea III a documentaţiei de
atribuire.
Nesolicitat □
 Se solicită ca, cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2007,
2008, 2009) să fie de minim 8.000.000 lei.
 Se solicită ca, cifra medie de afaceri să fie determinată ca
medie aritmetică a cifrelor de afaceri obţinute de ofertant în
anii financiari 2007, 2008, 2009. Valorile vor fi exprimate în
lei şi în euro, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR
pentru anul respectiv, după cum urmează:
Anul 2007: 1 euro = 3,3373 lei;
Anul 2008: 1 euro = 3,6827 lei;
Anul 2009: 1 euro = 4,2373 lei.
Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor monede
decât euro sau lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale
stabilite de către banca naţională a ţării respective în care sa făcut înregistrarea şi se vor specifica ratele utilizate în
oferta depusă.

Se solicită Bilanţurile contabile, conturile de profit şi
pierdere pentru anii 2007, 2008, 2009 – în copie – vizate şi
înregistrate de organele competente.
Pentru ofertanţii nerezidenţi, în cazul în care, pentru exerciţiul
financiar 2009, bilanţul şi anexele nu au fost înregistrate de

8

organele competente, ofertantul va prezenta Bilanţul contabil,
anexele la acesta şi balanţa de verificare contabilă întocmită
la 31.12.2009, însoţite de raportul auditorilor financiari şi
contabili autorizaţi, sau de cenzorii societăţii, după caz, din
care să rezulte conformitatea sub toate aspectele
semnificative a valorilor reprezentând activele circulante,
datoriile curente şi veniturile din exploatare reflectate în
acestea.
Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traduceri autorizate şi
legalizate în limba română ale documentelor solicitate mai
sus.
2.
Lichiditate generală (active
Cerinţă minimă:
 Lg = 100% calculată raportat la bilanţul contabil la
circulante/datorii curente x 100) şi
profit
31.12.2009, vizat şi înregistrat de organele
competente.

Se
solicită ca ofertanţii să fi realizat profit în ultimii 3
Solicitat x
Nesolicitat □
ani. Aceasta va rezulta din fiecare bilanţ depus pentru
anii 2007, 2008, 2009.
V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
1. Informaţii privind capacitatea
profesională
Solicitat x

Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie:
 Declaraţie privind Lista principalelor lucrări similare
executate în ultimii 5 ani, conform Formular 12 E - din
Secţiunea III a documentaţiei de atribuire.
Cerinţe minime impuse:
 Se solicită ca ofertanţii să facă dovada îndeplinirii,
a) în ultimii 5 ani, a unui contract de lucrări în valoare de
minim 3.900.000 lei, având obiect similar cu cel al
contractului ce face obiectul prezentei proceduri de
achiziţie publică, respectiv contract de lucrări de
reabilitare şi/sau extindere construcţii civile;
b) în ultimii 3 ani, a unui contract de servicii în valoare
de minim 100.000 lei, având obiect similar cu cel al
contractului ce face obiectul prezentei proceduri de
achiziţie publică, respectiv proiectare tehnică.
 Se vor depune, în original sau copie legalizată, în acest
sens:
-

contractele solicitate la lit. a) şi b), însoţite de
recomandările beneficiarilor şi
procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
aferent contractului de lucrări depus.
(Se vor lua în considerare la recomandări doar calificativele
bine şi foarte bine. )
Cerinţă obligatorie:
 Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului
angajat şi al cadrelor de conducere - completată conform
Formular 12 I - din Secţiunea III a documentaţiei de
atribuire, care va cuprinde lista cu persoanele responsabile
direct de îndeplinirea contractului, însoţită de CV-urile – în
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original, ale cadrelor de conducere şi ale persoanelor
nominalizate ca responsabili direct pentru îndeplinirea
contractului.
 Pentru îndeplinirea contractului se solictă minim:
• Pentru proiectare:
- 1 arhitect;
- 1 inginer în specialitatea construcţii civile cu o
vechime în activitate de minim 5 ani;
- 1 inginer în specialitatea instalatii electrice cu o
vechime în activitate de minim 5 ani;
- 1 inginer în specialitatea instalatii în construcţii cu
o vechime în activitate de minim 5 ani;
- 1 inginer geolog.

-

• Pentru execuţie:
1 inginer în specialitatea construcţii civile cu o
vechime în activitate de minim 5 ani
1 inginer instalatii electrice cu o vechime în
activitate de minim 5 ani
1 inginer instalatii apa, canalizare cu o vechime în
activitate de minim 5 ani
1 responsabil/responsabili tehnici cu executia
atestat în domeniile de construcţii civile, edilitare
1 responsabil/responsabili cu controlul calitatii
(CQ) atestaţi în domeniile de construcţii civile,
instalaţii electrice, instalaţii în construcţii
1 şef de staţie de betoane autorizat ISC

 Pentru specialiştii nominalizaţi de către ofertant conform
solicitării minime de mai sus, se vor depune:
• documente de atestare tehnico-profesională, şi,
după caz, autorizaţie, în copie, valabile la data
deschiderii ofertelor;
•

contract de muncă/ carte de muncă/contract de
colaborare- în copie, sau angajament de participare
la îndeplinirea contractului – în original.

2. Informaţii privind
tehnică
Solicitat x

capacitatea Cerinţă obligatorie:
Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele
tehnice, conform Formular 12 H - din Secţiunea III a
Nesolicitat □
documentaţiei de atribuire.
Cerinţe minime impuse:
 Se solicită ca ofertanţii să facă dovada deţinerii
dreptului de folosinţă (proprietate, leasing, închiriere)
asupra minim următoarelor utilaje:

-

1 buc. pompă beton de capacitate > 50 mc/h
1 buc. pompă pentru mortar
1 buc. staţie de betoane
1 buc. macara de capacitate > 12tf
1 buc. buldoexcavator de putere ≥ 90 CP
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-

2 buc. vibratoare de beton
1 buc. elevator pentru materiale de construcţii
 Se solicită ca, ofertanţii să depună documentul
care atestă deţinerea laboratorului autorizat cel
puţin de gradul 2 – în copie legalizată;
 Se solicită ca, pentru staţia de betoane, ofertanţii
să facă dovada deţinerii Autorizaţiei de mediu,
valabilă la data şedinţei de deschidere a ofertelor,
prin depunerea acesteia în copie legalizată.
 Se
solicită
ca,
ofertanţii
să
depună
autorizaţie/autorizaţii pentru proiectare şi pentru
executare a instalaţiilor de utilizare ≥ 400 KW – în
copie legalizată.
2. Informaţii privind subcontractanţii
Cerinţă obligatorie:
 În situaţia în care ofertanţii intenţionează să subcontracteze
anumite părţi din contract, vor prezenta Formularul 12G Solicitat 
Nesolicitat □
din Secţiunea III a documentaţiei de atribuire.
 Se solicită precizarea părţii/părţilor din contract pe care
urmează a le subcontracta şi datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor declaraţi.
V.5.) Protecţia muncii, standarde de asigurare a calităţii, standarde de protecţia mediului,
Standarde privind sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi egalitate
de şanse şi nediscriminare
1. Informaţii privind protecţia muncii Cerinţă obligatorie:
 Declaraţie privind protecţia muncii, sănătate şi securitate în
muncă şi protecţia mediului - completată conform Formular
Solicitat 
Nesolicitat □
12M - din Secţiunea III a documentaţiei de atribuire;
Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în
vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi
protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine
de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul:

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
2. Standarde de asigurare a calităţii
Solicitat 

Nesolicitat □

3. Standarde de protecţia mediului
Solicitat 

Nesolicitat □

4. Standarde privind sistemul de
management al sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale

Cerinţă obligatorie:

Ofertantul va depune, în copie legalizată, certificate
emise de organisme naţionale sau internaţionale acreditate,
care atestă respectarea standardelor de asigurare a calităţii,
respectiv ISO 9001 sau echivalent, valabile la data
deschiderii ofertelor, pentru domeniile:
- „construcţii civile” şi
- „proiectare construcţii civile”.
Cerinţă obligatorie:

Ofertantul va depune, în copie legalizată, certificate
emise de organisme naţionale sau internaţionale acreditate,
care atestă respectarea standardelor de protecţia mediului,
respectiv ISO 14001 sau echivalent, valabile la data
deschiderii ofertelor, pentru domeniile:
- „construcţii civile” şi
- „proiectare construcţii civile”.
Cerinţă obligatorie:
Ofertantul va depune, în copie legalizată, certificate emise de
organisme naţionale sau internaţionale acreditate, care atestă
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Solicitat 

Nesolicitat □

5.Egalitate de şanse şi
nediscriminare
Solicitat 

Nesolicitat □

respectarea standardelor privind sistemul de management al
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, respectiv OHSAS 18001
sau echivalent, valabile la data deschiderii ofertelor.
Cerinţă obligatorie:
 Se solicită Declaraţie privind asigurarea şi respectarea
principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării – conform
Formular 12N - din Secţiunea III a documentaţiei de
atribuire;

PRECIZĂRI PRIVIND ASOCIEREA
- în cazul în care doi sau mai mulţi operatori economici se vor asocia cu scopul de a depune ofertă
comună, se va prezenta Acordul de asociere semnat de către părţi, acesta urmând a fi legalizat,
doar în situaţia în care oferta comună a acestora va fi declarată câştigătoare, înainte de data
semnării contractului;
- unul dintre asociaţi va fi nominalizat ca şi lider al asociaţiei şi confirmat prin depunerea scrisorilor
de împuternicire semnate de către persoanele cu drept de semnătură din partea tuturor asociaţilor.
- în acordul de asociere se va menţiona faptul că liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să
primească instrucţiuni în numele şi pentru toţi asociaţii, acesta fiind răspunzător faţă de beneficiar
pentru îndeplinirea contractului. Plata lucrărilor se va face către liderul asociaţiei.
- documentele de calificare precizate la punctele V.1) , V.2) şi V.5) vor fi prezentate separat de către
fiecare asociat, neîndeplinirea cerinţelor solicitate de către oricare dintre asociaţi atrăgând
declararea ca inacceptabilă a ofertei.
- documentele de calificare precizate la punctele V.3) şi V.4), vor fi evaluate prin luarea în
considerare a tuturor resurselor asociaţilor, prin cumul.
- ofertanţii persoane juridice/fizice străine vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, prin care,
în cazul în care oferta este declarată câştigătoare, îşi asumă responsabilitatea ca înaintea încheierii
contractului, în cazul asocierii cu persoane juridice române, vor împuternici pe unul dintre asociaţii
înregistraţi în România pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat în îndeplinirea
contractului.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate a
ofertei
VI.3) Garanţie de participare
Solicitat x

- limba română
- 90 zile de la data limită de depunere a ofertei

 Cuantumul garanţiei de participare: 80.000 lei ;
 Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare:
- 90 zile de la data limită de depunere a ofertei

Nesolicitat □

 Forma de constituire a garanţiei de participare :
- Instrument de garantare emis în condiţiile legii de o

VI.4) Modul de prezentare a
propunerii tehnico- financiare

societate bancară sau de o societate de asigurări
care se prezintă în original, conform Formular X - din
Secţiunea III a documentaţiei de atribuire;
 Oferta tehnico-financiară va fi prezentată conform
Formular 10C - din Secţiunea III a documentaţiei de
atribuire, însoţită de:
- Centralizatorul principal al investiţiei, care va
cuprinde categoriile de lucrări prevăzute în graficul de
eşalonare a lucrărilor din extrasul SF-ului, şi
-

Graficul de execuţie a lucrărilor, fizic şi valoric, pe
categorii de lucrări, conform graficului de eşalonare a
lucrărilor din extrasul SF-ului.
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VI.4.1) Formularul de Contract

VI.4.2) Cursul de schimb leu – euro
VI.5) Modul de prezentare a ofertei

VI.6. Data limită de depunere a
ofertelor
VI.7) Posibilitatea retragerii sau

 Formularul de Contract din Secţiunea IV a documentaţiei
de atribuire va fi introdus în plicul cu documente de
calificare, cu menţiunea “De acord cu propunerea de
contract” - semnat şi ştampilat pe fiecare pagină în
parte, pentru acceptare.
 Se solicită ca, la întocmirea ofertei să se utilizeze cursul
inforeuro pe luna iunie de 1 Euro = 4,1646 lei.
 Adresa la care se depune oferta: Registratura
Consiliului Judeţean Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr. 1,
mun. Satu Mare, judeţul Satu Mare, cod poştal 440026;
 Număr de exemplare: 1 original şi 1 copie ;
 Modul de prezentare:
- ofertantul va semna, numerota şi ştampila fiecare
pagină a ofertei.
- ofertantul trebuie să prezinte oferta şi documentele de
calificare solicitate, în original şi în copie, în
plicuri/pachete separate, asftel:
- Pe fiecare plic/pachet învelit în hârtie albă se va scrie
„ORIGINAL” şi respectiv „COPIE”. Plicurile / pachetele
se vor introduce, alături de garanţia de participare, întrun plic/pachet exterior, închis corespunzător şi
netransparent .
- plicul/pachetul exterior trebuie să fie marcat cu adresa
autorităţii contractante şi cu inscripţia „A NU SE
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 15.07.2010, ora 1000
dacă plicul/pachetul exterior nu este marcat conform
prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi
asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
 Scrisoarea de înaintare completată conform Formular
S, dovada constituirii garanţiei de participare, şi
Împuternicire conform specificaţiilor din Formular T din
Secţiunea III a documentaţiei de atribuire, se ataşează
plicului exterior.
 Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi
adresa ofertantului, pentru returnarea ofertei fără a fi
deschisă, în următoarele cazuri:
- oferta a fost depusă după data şi ora limită de
depunere, sau
- la o altă adresă decât cea stabilită.
 Oferta care nu este însoţită de garanţia de participare,
astfel cum a fost solicitată în documentaţia de
atribuire va fi considerată inacceptabilă, în
consecinţă, respinsă.
NOTĂ:
 Comisia de evaluare va refuza primirea ofertelor în
plicuri deteriorate sau desfăcute sau cu semne
distinctive, indiferent din vina cui s-au produs
acestea.
 Lipsa unuia dintre documentele solicitate de către
autoritatea contractantă în prezenta documentaţie de
atribuire, atrage după sine respingerea ofertei.
15.07.2010, ora 900
Ofertantul
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poate

modifica

sau

retrage

oferta

după

modificării ofertei

VI.8) Deschiderea ofertelor

transmitere, având grijă ca notificarea scrisă de modificare sau
retragere să fie primită de Consiliul Judeţean Satu Mare
înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
Nici o ofertă nu va fi modificată ulterior termenului limită de
depunere a ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie
prezentate în conformitate cu prevederile punctului VI.5), cu
amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod
obligatoriu, şi inscripţia "MODIFICĂRI".
Comisia de evaluare va proceda la deschiderea ofertelor, la
sediul autorităţii contractante, la data de 15.07.2010, ora 1000.
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere,
personal sau prin reprezentant împuternicit, caz în care acesta
va face dovada împuternicirii sale.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preţul cel mai scăzut
VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

□
x

FACTORI de evaluare:

-

1. Preţul ofertei
70 puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare preţul ofertei se acordă astfel:
a) Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului
de evaluare respectiv;
b) Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit.a) punctajul se acordă astfel:
Punctaj Pn = (Preţ min/Preţ n) x punctajul maxim acordat
unde :
Preţ min – preţul minim ofertat;
Preţ n – preţul ofertat pentru care se calculează punctajul;
Punctaj Pn – punctajul obţinut pentru factorul de evaluare preţul ofertei.

-

2. Termen de proiectare
10 puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare termen de proiectare se acordă astfel:
a) Pentru cel mai scurt dintre termenele de proiectare se acordă punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv;
b) Pentru alt termen de proiectare decât cel prevăzut la lit.a) punctajul se acordă astfel:
Punctaj Tp = (Tmin/Tp) x punctajul maxim acordat
unde :
Tmin – termenul de proiectare minim ofertat;
Tp – termenul de proiectare ofertat pentru care se calculează punctajul;
Punctaj Tp – punctajul obţinut pentru factorul de evaluare termen de proiectare.

-

3. Termen de execuţie
20 puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare termen de execuţie se acordă astfel:
a) Pentru cel mai scurt dintre termenele de execuţie se acordă punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv;
b) Pentru alt termen de execuţie decât cel prevăzut la lit.a) punctajul se acordă astfel:
Punctaj Te = (Tmin/Te) x punctajul maxim acordat
unde :
Tmin – termenul de execuţie minim ofertat;
Te – termenul de execuţie ofertat pentru care se calculează punctajul;
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Punctaj Te – punctajul obţinut pentru factorul de evaluare termen de execuţie.
Punctajul total acordat în urma aplicării algoritmului de calcul pentru fiecare factor de
evaluare în parte se acordă astfel:
Punctaj total = Punctaj Pn + Punctaj Tp + Punctaj Te
Oferta desemnată câştigătoare în urma aplicării criteriului de atribuire oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic va fi cea care va cumula maximul de puncte din
totalul de 100.
NOTĂ:
1.Termenul de proiectare ofertat nu va putea fi ≤ 15 zile.
2.Termenul de execuţie ofertat nu va putea fi ≤ 3 luni.
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VIII.1Ajustarea preţului contractului
VIII.2. Garanţia de bună execuţie a
contractului
DA

x

NU

□

DA □ NU
x Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din
valoarea contractului, fără T.V.A. ;
 Se constituie prin Instrument de garantare emis în
condiţiile legii de o societate bancară sau de o
societate de asigurări, conform Formular J din Secţiunea
III a documentaţiei de atribuire, cu o durată de valabilitate
cel puţin egală cu durata contractului la care se adaugă
perioada de garanţie a lucrării şi un termen de minim 30 de
zile .
 Se restituie astfel:
• Pentru serviciile de proiectare: - în termen de 14
zile de la data întocmirii procesului verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza
proiectului respectiv, dacă nu s-au ridicat până la
acea dată pretenţii asupra ei .
•

Pentru lucrările executate:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data
încheierii Procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată
pretenţii asupra ei.
b) 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de
garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal
de recepţie finală, dacă achizitorul nu a ridicat până la
acea dată pretenţii asupra ei.
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