
 

FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 

 

I. a. Autoritatea contractantă 

Denumire: PRIMARIA COMUNEI GLINA 
Adresă: COM.GLINA,JUD.ILFOV,STR.LIBERTATII,NR.292, COD POSTAL 077105 
Localitate: GLINA Cod poştal: 

077105 
Ţara:ROMANIA 

Persoana de contact: 
Ing. Balan Ion 
 
în atenţia D-lui 
Ing.Balan Ion 

Telefon:021.467.12.14 
 
 
 

E-mail: glina_ap@yahoo.com Fax:021.467.12.14 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.primariaglina.ro 
Adresa autorităţii contractante:Com.Glina,Str.Libertatii,Nr.292,Jud.Ilfov  

 

Ib Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

□ servicii publice centrale 
□ apărare 

□ ministere ori alte autorităţi publice 
centrale inclusiv cele subordonate la nivel 
regional sau local □ ordine publică/siguranţă naţională 
□ agenţii naţionale □ mediu 
X autorit ăţi locale □ afaceri economico-finanriare 
□ alte instituţii guvernate de legea publică □ sănătate 

□ construcţii şi amenajări teritoriale □ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională □ protecţie socială 
□ altele (specificaţi) □ recreere, cultură şi religie 
 □ educaţie 
 □ activităţi relevante 
 □ energie 
 □ apă 
 □ poştă 
 □ transport 
 □ altele (specificaţi) 

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ 
nu X 

 
 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 X la adresa mai sus menţionată sau la 

telefon/fax 021.467.12.14 orele 8,00-16,00 
 □ altele: se recomanda ofertantilor sa viziteze 

locatia lucrarii si imprejurimile pentru a 
evalua,pe propria raspundere,cheltuiala si 
risc, datele necesare pentru a pregati oferta. 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări 26.07.2010. Solicitarile de clarificari vor fi 
transmise pe fax 012.4671214 sau la vizitarea amplasamentului. 



 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări va fi de nu mai putin de 6 zile inainte 
de termenul limita de depunere a ofertelor, in conditiile in care acestea sunt solicitate in timp 
util.Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate pe SEAP atasate invitatiei 
de participare. 
I c) Căi de atac 
Eventulalele contestaţii se pot depune: 
- la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Str.Stavropoleos,nr. 6, Sector 3, 
Bucuresti 
- si la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă. 

IcSursa de finanţare; 
BUGET LOCAL  

 
 
 

 
 

II.OBIECTUL CONTRACTULUI  

IL1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract:  

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 
PROIECTARE+EXECUTIE SCOALA CU CL.I-VIII NR.2 CATELU- 
com.Glina,str.libertatii,nr.130,jud. Ilfov 
COD CPV 71200000-O Servicii de arhitectura si servicii conexe 
COD CPV 45214220-8 Lucrari de constructii de scoli gimnaziale 

(a) Lucrări                          X (b) Produse              (c) Servicii                        

Execuţie                              □ 
Proiectare şi execuţie         X 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă     

Cumpărare                 
Leasing                        
închiriere                     
Cumpărare în rate      

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

Principala locaţie a lucrării 
COMUNA GLINA,SAT 
GLINA,STR.LIBERTATII,NR
.130 

Principalul loc de 
livrare 
 

Principalul loc de prestare 

Cod CPV 71200000-0 
Cod CPV     45214220-8 

Cod CPV 
 

Cod  CPV 
 

II.1.3) Procedura se finalizează prin :   Cerere de oferta     X 
                                                              încheierea unui acord cadru      □ 
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II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul)  

Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ sau, dacă este 
cazul, nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat 
 

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 X 
Ofertele se depun pe: 
un singur lot □                      unul sau mai multe □                                 toate loturile □ 
Alte informaţii referitoare la loturi: 
 
 

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                                            da         nu X 
II 1.8) Se accepta oferte partiale                                                          da         nu X 

IL2) Cantitatea sau scopul 
contractului  
II.2.1) Contractul are ca scop realizarea 
lucrarilor de proiectare (PT + DTAC + 
DDE ) si executia lucrarilor la obiectivul 
de investitii SCOALA CU CL.I-VIII 
NR. 2 CATELU 

III. Condi ţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)  da □      nu X 
III.1.1 Contract rezervat (dacă DA, scurtă descriere)    da □      nu X 
III.1.2 Altele (dacă DA, descrieţi) 
 

IV: PROCEDURA  
IV.1) Procedura selectată 

 CERERE DE OFERTA 

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică :NU 
 
 
IV.3) Legislatie aplicata : 
- OUG nr.34/2006 privind achizitiile publice publicat in MO 
Partea I nr. 418/15.05.2006 aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr.337/2006 publicata in MO Partea I 
nr. 625/20.07.2006;  
- OUG 94/2007  pt.modif si complet OUG 34/2006 
- HG 198/2008pt.modif si complet Normelor de aplicare a 
preved.referit. la atrib.contr.de achiz.publice prin 
mijl.electronice 
- Ordinul 915/2008 al MDLPL pt.aprob.condit.contractuale 
gen si spec la inchierea contr.de lucrari 
- OUG 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei 
referitoare la achiz.publice 
- OUG 228/2008 pt.modif si complet unor acte normative 
- OUG 143/2008 pt.modif.si complet OUG 34/2006 

 



- HG. Nr. 925/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a 
OUG nr.34/2006   
- HG 1337/2006 privind completarea hg 925/2006 
- HG 1056/2006 privind modificarea HG 925/2006 
- OUG nr. 30 /12.04.2006 privind functia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achizitie publica publicata in MO Partea I nr. 
365/26.04.2006  
- Ghidul de achizitii publice aprobat prin Ordinul nr. 
155/2006 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru 
reglementarea si monitorizarea achizitiilor publice 
- OUG 72/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei 
achizitiilor publice 
- HG 834/2009 privind modificarea si completarea HG 
925/2006 
- OUG 76/2010 privind modificarea si completarea OUG 
34/2006 

 

E 



V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE  
 

V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului  
Declaraţii privind eligibilitatea Cerinţă obligatorie :Se completeaza formularul 12 A 

Declaraţie privind neîncadrarea în  
prevederile art. 181 din ordonanţă 
Solicitat   X         Nesolicitat  
Declaratie privind calitatea de 
participare la procedura 

Cerinţă obligatorie: 
Completarea formularului 12 B 
 
 Cerinta obligatorie: 
Completarea formularului 12 C 

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

 
 
 
Cerinţă obligatorie: 
1. certificat constatator- original- emis de oficiul 
registrului comertului din care sa rezulte: 
       -    obiectul de activitate al ofertantului 

- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la 
aplicarea Legii nr. 64/1995 privind 
reorganizarea sau procedura lichidarii juridice, 
sau ca societatea se afla in incapacitate de plata 

2.Certificat unic de inregistrare (CUI) 
 

V. 3) Situaţia economico-financiară 

Informaţii privind situaţia 
economico-financiară 
Solicitat X Nesolicitat □ 

      Cerinta minima : 
1.  Bilant incheiat la data de 31.12.2009 cu dovada 

depunerii la Oficiul Registrului Comertului 
2. Informatii privind: 

- cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani , aceasta 
trebuie sa fie de  4.000.000 lei 

- lichiditate generala – cat mai apropiata de  100% 
 

 
3. Certificat fiscal –original - privind indeplinirea 

obligatiilor de plata la bugetul general consolidat  
4. Certificat fiscal – original- privind indeplinirea obligatiilor de 

plata la bugetele locale 
In cazul esalonarilor la plata, conform prevederilor legale, se 
vor prezenta toate documentele emise din care sa rezulte, in 
mod didstinct, plata la zi a esalonarilor, conform graficului 
aprobat, precum si plata al zi a obligatiilor curente. 
In conformitate cu prevederile art. 181 lit. C. Din OUG 
34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, ofertantul 
care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, 
taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele 
componente ale bugetului general consolidat sau catre 
bugetele locale va fi exclus de la procedura de achizitie 
publica. 

  

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informaţii privind capacitatea tehnică 
Solicitat     X  Nesolicitat □ 

       Lista principalelor lucrari efectuate in ultimii 5 ani  
insotita de certificari de buna executie pentru cele mai 
importante lucrari si care va contine valori, perioada si 
locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a 



obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt 
autoritati contractante sau clienti privati. Se va 
prezenta lista susmentionata din care sa reiasa ca 
operatorul a executat lucrari de proiectare sau executie 
fie in cadrul aceluiasi contract fie in contracte separate, 
individual, sau in cadrul unei asocieri. Formular 12 F 
       Declaratia privind echipamente tehnice, utilaje, 
instalatii – formular 12 H 

V.5) Sistem de 
management al 
calitatii - solicitat 

       Certificate emise de organisme independente care 
atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii 
Se precizeaza standardul si/sau alte dovezi si 
documente echivalente acceptate care confirma 
asigurarea calitatii conform ISO 9001. 
       Programul calitatii care concretizeaza sistemul de 
asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile 
ofertei. Programul calitatii trebuie sa cuprinda : 

- descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, 
inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente 
sistemului calitatii 

- listele cuprinzand procedurile tehnice de 
executie a principalelor categorii de lucrari 
privind realizarea obiectivului si planul de 
control al calitatii, verificarii si incercarii 

 



V.6).Sistem de Management de 
Mediu - solicitat 
 
 
 
V.7)Managementul Sanatatii si 
securitatii in munca - solicitat 
 
 
 
 
V.8)Informatii privind personalul 
tehnic de specialitate si de asigurarea 
calitatii – solicitat 
 
 

 Certificate emise de organisme independente care sa 
ateste respectarea, de catre operatorul economic, a 
standardelor de protectie a mediului ISO 14001 
 
 
Certificate emise de organisme independente care sa 
ateste respectarea, de catre operatorul economic, a 
standardelor de protectie a sanatatii si securitatii in 
munca  OHSAS 18001. 
 
 
Completarea formularului 12 I.Pentru persoanele 
responsabile cu derularea lucrarilor se vor prezenta 
CV-uri precum si autorizarile pe care le detin in 
domeniu. 
 
 
 
Criteriile de calificare (conf pct V din fisa de date) 
solicitate de autoritatea contractanta sunt  obligatorii 
conform art.176 din OG 34/2006.Orice operator 
economic care nu indeplineste criteriile de calificare 
este exclus de la selectie. In cazul asocierii, 
documentele privind criteriile de calificare si/sau 
selectie (cap.V), vor fi depuse de catre fiecare operator, 
parte a asocierii, mai putin informatiile privind cifra 
medie de afaceri , aceasta putand fi cumulata. 



VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 

 VI. 1) Limba de redactare a ofertei Limba romana 
 

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile 
Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica 
decat aceasta va fi respinsa de comisia de evaluare ca 
inadmisibila 

VI.3)  Garanţia de participare Solicitată X                      
Nesolicitată  

Cuantumul garantiei de participare  lei  40.000 lei 
Garantia de participare se constituie prin: 

- scrisoare de garantie bancara, care se prezinta in 
original, in cuantumul de mai sus., cel mai tarziu 
la deschiderea ofertelor – formular nr.11 

- op  cu conditia confirmarii acestora de catre banca 
emitenta,pana la data deschiderii ofertelor.Contul 
in care se va vira garantia de participare cu op 
este RO52TREZ4215006XXX003672 deschis la 
Trez.Ilfov 

- Perioada de valabilitate a garantiei de participare 
va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a 
ofertei. 

VI.4)  Modul de prezentare a propunerii tehnice Propunerea tehnica(proiectare si executie) trebuie: 
- sa  corespunda cerintelor minime din Caietul 

de sarcini 
- sa cuprinda: 
          - proiectul tehnic la faza DTAC 

                  - programul de asigurare si control al 
calitatii 
                 -  solutiile caracteristice si parametrii pe 
care aceste solutii ii vor asigura  
                -  graficul  de executie a lucrarii 
                - planul de management privind securitatea 
si siguranta muncii 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 
 
VI.6)  Data pentru care se determina 
echivalenta lei/euro 

Propunerea financiara(proiectare si executie) se 
elaboreaza conform Formularului 10 C 
Propunerea financiara va evidentia urmatoarele: 
-pentru proiectare:defalcarea valorii totale pe 
urmatoarele obiecte: 
    - proiect tehnic si DTAC 
    -detalii de executie 
-pentru executie defalcarea valorii totale pe 
urmatoarele obiecte: 
   -infrastructura 
   -suprastructura 
  -arhitectura 
   -instalatii 
   -utilaje(daca este cazul) 
   -organizare de santier 
   - certificat energetic pentru cladire 
 
 
 
Curs de referinta comunicat de BNR la data de 
22.07.2010 

 Primaria Glina – Str.Libertatii, Nr. 292,Com.Glina, 
Jud.Ilfov, Cod postal 077105 
        Numarul de exemplare : 

- un original 



- o copie 
Ofertantul are obligatia de a numerota, semna 
si stampila fiecare pagina a ofertei. Oferta va 
contine, in mod obligatoriu, un opis al 
documentelor care se depun. Oferta se va 
prezenta ambalata intr-un plic marcat cu 
adresa autoritatii contractante. In plic se vor 
introduce doua plicuri marcate cu 
« Original » si « Copie » .In fiecare plic se 
vor introduce cate alte trei plicuri marcate 
cu : 
- Documentatie de calificare 
- Propunerea tehnica 
- Propunerea financiara 
Plicul exterior trebuie marcat cu 
denumirea si adresa autoritatii 
contractante si inscriptia « A nu se 
deschide inainte de data de 02.08.2010 ora 
12,00 » 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate 
elaborarii si prezentarii ofertei sale precum si 
documentelor care o insotesc, iar autoritatea 
contractanta nu va fi responsabila sau 
raspunzatoare pentru costurile respective. 
 

  



 

  

VI.8) Data limită de depunere a 
ofertelor 

02.08.2010 ora 11 

VI.9) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Modificarea documentelor este admisa, dar 
numai inainte de data si ora limita de depunere a 
ofertelor. In cazul in care ofertantul doreste sa 
opereze modificari in oferta depusa deja, acesta 
are obligatia de a asigura primirea si 
inregistrarea modificarilor respective de catre 
Autoritatea contractanta pana la data si ora 
limita de depunere a ofertelor.Nu se vor lua in 
calcul ofertele depuse dupa data si ora limita de 
depunere a ofertelor. In acest caz, acestea vor fi 
returnate ofertantului nedeschise. 

VI.10) Deschiderea ofertelor 02.08.2010 ora 12,00 
Conditii pentru participantii la sedinta de 
deschidere :Participantii la deschiderea ofertelor 
trebuie sa aiba imputernicire din partea 
ofertantului si copie dupa actul de identitate. 
 
 

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 

VII.1)  Preţul cel mai scăzut                                       

VII.2)  Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic     X 

Factor de evaluare 
1.Pretul ofertei 
(proiectare si 
executie) 
2.Documentatie 
tehnica (DTAC) 
3.Perioada de 
garantie 
4.Termenul de 
executie si predare 
PT+DDE 
 
 

Pondere 
55 % 
 
 
25% 
 
10% 
 
10% 

Factor de evaluare 
 

Pondere 

DETALII PRIVIND ALGORITMUL DE CALCUL: 

1. Punctajul  pentru factorul de evaluare „pretul ofertei (proiectare si executie)” se acorda astfel 

a. Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertei se acorda punctajul maxim alocat 

b. Pentru alt pret decat cel prevazut la litera a. se acorda punctajul astfel: 



Pn=(pret minim/pret n) X  punctaj maxim alocat 

2. Punctajul pentru factorul de evaluare „Documentatie tehnica”, punctajul se acorda astfel: 

a. Pentru DTAC cu solutia cea mai buna d.p.d.v. arhitectural si functional se acorda 
punctajul maxim alocat factorului de evaluare 

b. Pentru celelalte DTAC se acorda punctajul in functie de solutia prezentata 

3. Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garantie”se acorda astfel: 

a. Pentru cea mai lunga perioada de garantie se acorda punctajul maxim alocat 

b. Pentru alta garantie decat cea prevazuta la lit.a , se acora punctajul astfel: Pn=(per de 
garantie maxima/per garantie n)x punctaj maxim alocat 

4. Punctajul pentru factorul de evaluare „Termenul de executie si predare proiect se acorda 
astfel: Termenul de predare PT+DDE  este cuprins intre 10 si 20 zile calendaristice de la data 
semnarii contractului. 

a. Oferta admisibila cu termenul de predare cel mai mic (exprimat in zile calendaristice 
de la data semnarii contractului), dar cuprins in intervalul 10-20 zile, obtine punctajul 
maxim alocat 

b. Punctajul celorlalte oferte admisibile, al caror termen de predare este cuprins in 
intervalul 10-20 zile,, se calculeaza dupa cum urmeaza: Punctajul ofertei de evaluat= 
termenul ofertei cu punctajul maxim/termenul ofertei de evaluat x punctaj maxim 
alocat 

c. Pentru un termen de predare PT+DDE mai mare de 20 zile de la data semnarii 
contractului, se acorda zero puncte. 

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI -CADRU 

Autoritatea contractanta, pentru contractare, va folosi formularul de contract  din Sectiunea V 
a Documentatiei cu toate anexele specificate.Autoritatea contractanta va incheia contractul in 
perioada de valabilitate a ofertei  conform prevederilor art. 205 din OUG nr. 34/2006 
 

VIII.1)  Ajustarea preţului contractului da 
□           nu X 

Nu se actualizeaza pretul contractului 

VIII.2).  Garanţia de bună execuţie a 
contractului 
da X            nu□ 

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% 
din valoarea contractului de achizitie publica 
 ( fara TVA) . Garantia de buna executie se 
constituie prin virarea, din sumele datorate 
coform situatiilor de plata,intr-un cont de 
garantie de buna executie deschis la dispozitia 
autoritatii contractante, la o banca agreata de 
ambele parti. 
 

 



IX. CLAUZE CONTRACTUALE 
1. Obiectul contractului – Proiectare + executie Scoala Catelu in Comuna Glina,Sat Catelu, 

Str.Libertatii, Nr.130, Jud.Ilfov 
2. Durata contractului  – Contractul va intra in vigoare dupa obtinerea,de catre Primaria Glina, 

a autorizatiei de construire si se va derula pe o perioada de maxim 24 luni. 
3. Garantia de buna executie –  la receptia lucrarii va fi deblocata in cuantum de 70%, restul 

de 30% va fi deblocata dupa receptia finala si intocmirea Manualului constructiei.Receptia 
finala va fi efectuata la expirarea perioadei de garantie acordata de operatorul economic. 

4. Receptia lucrarii – Se va realiza la sediul constructiei ce face obiectul prezentei achizitii, in 
Com. Glina, Sat Catelu, Str. Libertatii, Nr.130, la data finalizarii lucrarii. 

5. Perioada de garantie acordata lucrarilor – Executantul are obligatia de a garanta ca 
lucrarile executate prin contract sunt in concordanta cu normativele de proiectare si 
constructii aflate in vigoare.Perioada de garantie acordata lucrarilor de catre executant este 
cea declarata in propunerea tehnica . Perioada de garantie a lucrarilor incepe de la data 
efectuarii receptiei.Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantului, in scris, orice 
plangere ce apare in conformitate cu aceasta garantie. 

6. Modalitati de plata – Beneficiarul are dreptul de a efectua plata  catre executant conform 
situatiilor de plata si a repartizarii pe trimestre a creditelor aprobate in buget cu aceasta 
destinatie. 

7. Intarzieri in indeplinirea contractului –  Executantul are obligatia de indeplini contractul 
de lucrari in termenul stabilit.Daca pe parcursul derularii contractului contractorul nu 
respecta termenele de executie, acesta are obligatia de a notifica in timp util beneficiarului, 
modificarea datei de executie 

8. Penalitati, daune-interese – In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste 
sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din 
pretul contractului, ca penalitati, o cota de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea lucrarilor 
neexecutate.In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la 
emiterea situatiei  de lucrari, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o cota de 0,1% pe zi 
de intarziere din valoarea facturilor neonorate. 

9. Rezilierea contractului – Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre 
una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a 
pretinde plata de daune-interese. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral 
contractul de lucrari, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circustante care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale 
in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv va fi contrara interesului public. 

 
 

 
 
                                  P R I M A R                    SECRETAR                  INSP.UAT               REFERENT 
 
                            MANOLE MARIN             STOICA GINA              BALAN ION             BOSNIGEANU NELA                 


