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SECTIUNEA I 

FIŞA  DE  DATE  A  ACHIZIŢIEI 
 

 
Lucrări de construcţii şi amenajare spaţial funcţională,  

a finisajelor şi instalaţiilor aferente  
Blocului operator si secţiilor A.T.I. 1 şi A.T.I. 2   

din cadrul  
Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni  

(inclusiv proiectare) 
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Secţiunea I 
FIŞA DE DATE A ACHIZI ȚIEI 

 
 
Lucrări de construcţii şi amenajare spaţial funcţională, a finisajelor şi 
instalaţiilor aferente Blocului operator si secţiilor A.T.I. 1 şi A.T.I. 2  din cadrul 
Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni (inclusiv 
proiectare) 
Coduri CPV:  
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) 
45300000-0 -Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)  
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 
 

       
I.a. AUTORITATEA CONTRACTANT Ă  
Denumire: Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni  
Adresa: Şoseaua Fundeni nr.258, Sector 2, Bucureşti, România  
Localitate: Bucureşti  Cod postal: 022328  Ţara: România  
 Persoana de contact: 
 Ec. Parvulescu Adrian  
 Ing.Moldoveanu Cristian 

Telefon: 021 318 88 11 Fax: 021 318 88 11         
E-mail: achizitii@bdth-fundeni.ro  

Pagina de internet: www.icfundeni.ro 
Adresa autorităţii contractante: Şoseaua Fundeni nr.258, Sector 2, Bucureşti, România, Cod 
                                                   postal 022328 
 
I.b. Principala activitate sau activităţi ale Autorit ăţii contractante 

� ministere ori alte autorităţi 
publice centrale inclusiv cele 
subordonate la nivel regional 
sau local  

o agenţii naţionale  
o autorităţi locale  
o alte instituţii guvernate de legea 

publică instituţie europeană / 
organizaţie internaţionala  

 

o servicii publice centrale 
o apărare  
o ordine publică / siguranţa naţională  
o mediu  
o economico-financiare  
� sănătate ■ 
o construcţii şi amenajări teritoriale protecţie 

socială  
o recreere, cultura şi religie  
o educaţie  
o energie  
o apă  
o poştă  
o transport  
o altele (specificaţi)_________  

 
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante  
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DA □  NU ■ 
 
Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute:  
la adresa mai sus menţionată ■    altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)  

Date limită de primire a solicitărilor de clarific ări: 10.09.2010 
Ora limită: 1400 

Adresa: Şoseaua Fundeni nr.258, Sector 2, Bucureşti, România, . Cod postal 022328 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:  15.09.2010 
Ora limită: 1400 
 
I.c. Căi de atac  
Eventualele contestaţii se pot depune: 
- la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  
 
Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţii  
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Cod Poştal 030084, Bucureşti, România  
E-mail: office@cnsc.ro, Telefon: (+4) 021 310.46.41  
Adresă internet: www.cnsc.ro, Fax: (+4) 021 310.46.42  
 

- la Autoritatea Contractantă odată cu transmiterea contestaţiei la CNSC, sau cel târziu în 
următoarea zi lucrătoare. 

  

Instituţia responsabilă pentru derularea procesului de atribuire a contractului  
Denumire: Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni 
Adresă: Şoseaua Fundeni nr.258, Sector 2, Bucureşti, România, Cod postal 022328 
E-mail: achizitii@bdth-fundeni.ro, Telefon: 021 318 88 11 
Adresă internet: www.icfundeni.ro, Fax: 021 318 88 11 
 
I.d. Sursa de finanţare: 
 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit  
Fonduri buget ■ 

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

 
 
I.e. Calendarul procedurii de atribuire 
 Data                   Ora                 LOCAŢIA  
Termen limită recomandat de 
solicitare a clarificărilor de la 
autoritatea contractantă  

 
10.09.2010 

 
1400 

 
Conform SEAP 

Termen limită de transmitere a 
clarific ărilor de către autoritatea 
contractantă  

 
15.09.2010 

 
1400 

Conform SEAP 

Termen limită de depunere a 20.09.2010 0900 I.C.B.D.T.H.F. 
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ofertelor 

Data şedinţei de deschidere a 
ofertelor  

21.09.2010 1200 I.C.B.D.T.H.F. 

Data finalizării evaluării ofertelor  27.09.2010 1200 I.C.B.D.T.H.F. 
Informarea ofertanţilor cu privire la 
rezultatul procedurii de atribuire  

28.09.2010 1200 I.C.B.D.T.H.F. 

Semnarea contractului  12.10.2010 1200 I.C.B.D.T.H.F. 
Data de începere pentru executia 
lucrarii  

14.10.2010  I.C.B.D.T.H.F. 

 
Autoritatea contractantă va publica pe site-ul www.e-licitatie.ro in sectiunea 
“Documentatie si clarificari” corespunzatoare anuntului de participare răspunsurile la 
întrebările de clarificare primite, f ără a menţiona numele companiei care a adresat 
întrebarea. Rugam toti operatorii interesati de procedura sa verifice zilnic documentele 
atasate anuntului de participare, pana la data limita de depunere a ofertelor. 
 
I.f. INFORMATII SI CLARIFICARI:  
 
 
 
 
  Informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:  

■ La FAX: 021 318 88 11 (între orele 8.30 si 15.00 
de luni pana vineri); Solicitarea de clarificări va avea 
menţionat:  
1) Numele achizitiei,  
2) Codul de referinţă al procedurii de selecţie pentru 
achizitie,  
3) Numele persoanei/persoanelor de contact indicată 
în secţiunea 1 a Fişei de date şi în Anunţul de 
participare  
4) Numele ofertantului si date de contact. 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 6 zile înainte de data limită pentru depunerea 
ofertelor  
Toate clarificările aferente procedurii, vor fi postate la adresa de internet 
www.e-licitaţie.ro. in sectiunea “Documentatie si clarificari” corespunzatoare anuntului de 
participare. 
 
II: OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1. Descriere 
 
II.1.1. Denumire contract: Lucrări de construcţii şi amenajare spaţial funcţională, a finisajelor şi 
instalaţiilor aferente Blocului operator si secţiilor A.T.I. 1 şi A.T.I. 2  din cadrul Institutului Clinic 
de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni (inclusiv proiectare),  
Coduri CPV:  
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) 
45300000-0 -Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)  
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 
II.1.2. Denumire contract şi locaţia: Lucrări de construcţii şi amenajare spaţial funcţională, a 
finisajelor şi instalaţiilor aferente blocului operator si secţiilor A.T.I. 1 şi A.T.I. 2  din cadrul 



SECTIUNEA I-Fi şa de date a achiziţiei  
Institutul Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni 

 

SECTIUNEA I Page 5 
 

Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni (inclusiv proiectare),  
Şoseaua Fundeni nr.258, Sector 2, Bucureşti, România, Cod postal 022328 
- Denumire contract: Contract de lucrari – Lucrări de construcţii şi amenajare spaţial funcţională, a 
finisajelor şi instalaţiilor aferente blocului operator si secţiilor A.T.I. 1 şi A.T.I. 2  din cadrul 
Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni 
- Locatia prestarii: Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni, Şoseaua 
Fundeni, nr.258, Sector 2, Bucureşti  
  (a) Lucr ări ■ (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  

Principala locaţie a lucrării:  
Institutul Clinic de Boli Digestive si 
Transplant Hepatic Fundeni, 
Soseaua Fundeni, nr.258, Sector 2, 
Bucuresti 

Principalul loc de livrare: -   

 
II. 1. 3. Procedura se finalizează prin: - Contract de achiziţie publică: □                                       
           - Încheierea unui acord cadru: ■  
 
II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: □ 
II.1.5. Informatii privind acordul cadru (daca este cazul) 
 
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          24 luni 

Posibilitatea de a relua competitia 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  □ 
Alte informatii referitoare la loturi: 
............................................................................................................................................... 
 
II.1.7. Oferte alternative sunt acceptate              DA  □                     NU ■ 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
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II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, 
daca exista) – conform caietului de sarcini si a listelor anexa. 
 
Anexa 1 – Lista cantitati estimate Acord cadru maxim 
Anexa 2 – Lista cantitati estimate Acord cadru minim 
Anexa 3 – Lista cantitati estimate Contract subsecvent maxim 
Anexa 4 -  Lista cantitati estimate Contract subsecvent minim.  
Anexa 5.1 - Nomenclator lista de cantitati unitare  
Anexa 5.2 – Nomenclator lista de cantitai unitare utilaje si echipamente tehnologice 
Valoare minima estimata Acord cadru: .400.000 RON. 
Valoare maxima estimata Acord cadru: 9.435.500 RON. 
Numar de contracte subsecvente : 2…5, functie de alocatia bugetara. 
 
II.2.2) Optiuni (daca exista)                                                                     da □       nu   ■ 
Daca exista, descrierea acestor optiuni:  
 
III. Condi ţii specifice contractului 
 
III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) 
III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) 
III.1.2. Altele (daca DA, descrieţi)  

 
     DA                        NU ■  
     DA                        NU ■ 

 
IV: PROCEDURA  
IV.1. Procedura selectată  
Licita ţie deschisă  ■ 
Licitaţie restrânsă  
Licitaţie restrânsă accelerată  
Dialog competitiv  

Negociere cu anunt de participare             
Negociere fara anunt de participare          
Cerere de ofertă                                        
Concurs de solutii                                      

 
IV.2. Etapa finală de licitaţie electronică  DA  NU ■ 

 
 
IV.3. Legislaţia aplicată:  
1. 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, cu  modificările şi completările ulterioare;  
2. Hotărârea Guvernului nr. 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G nr. 34 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
418/15.05.2006, , cu  modificările şi completările ulterioare;  

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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3. ORDIN nr. 175 din 5 februarie 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 conţinutul 
formularelor şi documentelor utilizate.  
4. ORDIN nr. .107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea 
modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.  
5. Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, 
modificata si completata prin Ordonanta Guvernului  nr 27/2006 . 
6. NORME din 19 iulie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 
privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de  
atribuire a contractelor de achiziţie publică.  
7. HOTĂRÂRE nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.  
8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.  
după caz, alte acte normative, (vezi www.anrmap.ro ). 
 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI / SAU SELECŢIE 
 
V.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului 
Împuternicire de 
semnătur ă 
Solicitat      ■ 
Nesolicitat  □ 

In situatia in care persoana care semneaza declaratiile/formularele 
solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va 
atasa o imputernicire pentru acesta. 

Declaraţii privind 
eligibilitatea 
 
Solicitat      ■ 
Nesolicitat  □ 

Cerinţe obligatorii: 
a) Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea (datată, 
semnată şi stampilata) Se completează Formularul A.  
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest 
formular. 
 

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

Cerinţă obligatorie: 
b)  Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile 
prevăzute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare (datată, semnată şi stampilata) Formular B.  
Se va considera că operatorii economici care au datorii reeşalonate nu 
îndeplinesc această cerinţă de calificare. 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest 
formular. 
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 Declaraţie pe propria 
răspundere privind 
calitatea de participant 
la procedură 
 
Solicitat      ■ 
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: 
c)  Declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de participant la 
procedură (datată, semnată, şi stampilata) Formular C.  
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest 
formular. 
 

 
 
Certificate 
constatatoare privind 
indeplinirea obligatiilor 
exigibile de plata 
 
Solicitat      ■ 
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: 
d) Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile 
de plată a impozitelor şi taxelor către stat si locale (formulare-tip 
eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este 
rezident) valabile la data depunerii ofertei (original sau copie 
legalizată) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România 
sau în ţara în care este stabilit, respectiv original şi traducere 
legalizată în limba română, în cazul persoanelor juridice străine. . 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste 
documente. 
Notă: În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul 
se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006 
acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
 
 
 
 
 
 
Persoane juridice / fizice 
române 
 
Solicitat      ■ 
Nesolicitat  □ 
 

Cerinţă obligatorie: 
a) Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei, Oficiul 
Registrului Comerţului sau echivalent. Certificatul constatator trebuie  
să certifice faptul că societatea comercială aparţine categoriei  
profesionale impuse de îndeplinirea contractului sau alte documente 
edificatoare care să dovedească forma de înregistrare pentru 
exercitarea activităţii profesionale (original sau copie legalizată) si să 
fie valabil la data deschiderii ofertelor. 
b) Certificat de înregistrare emis de Camera de Comerţ şi Industrie 
naţională sau teritorială, sau alte documente edificatoare care să 
dovedească o formă de înregistrare (copie legalizată). 
Ofertantul trebuie să faca dovada ca obiectul principal de activitate se 
incadreaza in codul CAEN 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor 
rezidenţiale şi nerezidenţiale   şi cod secundar de activitate, codul 
CAEN 7111 – Activităţi de arhitectură. 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest 
certificat, iar cerinţa privind  îndeplinirea codurilor CAEN solicitate 
mai sus se face în mod cumulat. 
Notă: neîndeplinirea condiţiei referitoare la existenţa codului CAEN 
duce la excluderea ofertantului de la procedura de atribuire a 
contractului. 
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Persoane juridice / fizice 
străine 
 
Solicitat      ■ 
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: Documente care dovedesc o formă de 
înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional. 
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare 
prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau 
juridică. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată. 
Ofertantul trebuie să aibă la fiecare activitate codurile în vigoare din 
ţara de origine, care sunt aferente cu cele româneşti, respectiv cu 
CAEN 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale   şi codul CAEN 7111 – Activităţi de arhitectură 
Notă: neîndeplinirea condiţiei referitoare la existenţa codului CAEN 
duce la excluderea ofertantului de la procedura de atribuire a 
contractului.  

V.3) Situaţia economico-financiară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informaţii privind situaţia 
economico-financiară 
 
Solicitat      ■ 
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: 
- conform ultimului bilanţ contabil anual, operatorul economic trebuie 
să înregistreze profit net; 
- cifra de afaceri anuală medie pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) va 
fi de cel putin 15.000.000  lei; 
Documente care dovedesc situaţia economico-financiară: 
Completarea Formularului 7 –informatii privind situatia 
economico-financiara 
Solicitat  ■         Nesolicitat  □ 
Completarea Formularului C1.1 Informa ţii generale 
Solicitat  ■         Nesolicitat  □ 
Situaţiile financiare pentru anii 2007, 2008, 2009 vizate şi înregistrate 
de organele competente şi/sau, după caz, rapoarte anuale a unor 
societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil (bilanţuri auditate) 
(copie conform cu originalul), scrisori de bonitate emise de bănci 
recunoscute. 
Solicitat  ■          Nesolicitat  □ 
Ofertantul trebuie să facă dovadă că are acces la resurse reale 
negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau orice alte 
mijloace financiare a căror valoare este cel putin egala cu 4,000,000 
lei.  
Notă: Persoanele juridice străine vor ataşa, în copie însoţită de 
traducere certificată în limba română, documente relevante, emise de 
autorităţile competente, care să certifice îndeplinirea cerinţei 
obligatorii privind cifra de afaceri. În cazul în care ţara de origine 
sau în ţara în care este stabilit operatorul nu se emit astfel de 
documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci va fi 
acceptată doar o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei 
autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii 
profesionale care are competenţe în acest sens. 
Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traducerea autorizată şi legalizată 
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a documentelor solicitate mai sus.  
În cazul în care ofertantul este persoana juridica străina, va utiliza 
cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv după 
cum urmează: 
2007 – 1 euro=3,3373 lei 
2008 – 1 euro=3,6827 lei  
2009 – 1 euro=4,2373 lei 
Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună, 
situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în 
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 

V.4) Capacitatea tehnică şi profesională 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informaţii privind 
capacitatea tehnică 
 
Solicitat      ■ 
Nesolicitat  □ 

1) Cerinţă obligatorie: 
Condiţia minimă de calificare pentru demonstrarea experienţei 
similare se consideră un contract similar a cărui valoare să fie cel 
putin egală cu valoarea estimată  a contractului subsecvent maxim de 
achiziţie publică ce urmează a fi atribuit. 
 
Prin experienţa similară Formular 10, respectiv contract similar se 
înţelege: 
► Prezentarea a cel puţin un contract având ca obiect realizarea de 
lucrari de reparatii generale la unitati spitalicesti, cu o valoare de 
minim 7,700,000 lei fără TVA. 
Contractul prezentat în scopul dovedirii experienţei similare va fi 
însoţit de recomandare si PV de recepţie la terminarea lucrării, ambele 
în copie conformă cu originalul. 
Nu sunt acceptate contracte similare mai vechi de 5 ani pentru lucrări. 
Obiectul contractelor de lucrări similare să se regăsească în lista 
principalelor lucrări pe ultimii 5 ani. 
Prestarea de servicii de proiectare se confirmă prin prezentarea cel 
putin a unei recomandări din partea beneficiarului. 
Atunci când un grup de operatori economici depune oferta, capacitatea 
tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului. 
Mod de dovedire: 

a) Se va ataşa  - Declaraţie privind lista principalelor contracte  
executate în ultimii 5 ani  – Formularul C2 si ANEXA la 
acesta. 

2) Cerinţă obligatorie: 
Să dispună de utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice necesare 
pentru îndeplinirea contractului. 
Mod de dovedire: 
Se va ataşa Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele 
tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului de lucrări (Formular E si ANEXA la 
acesta). 
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 1) Cerinţă obligatorie: 
Să dispună de resursele umane considerate de Autoritatea 
Contractantă ca fiind strict necesare îndeplinirii în bune condiţii a 
contractului (personal de specialitate care va avea roluri esenţiale în 
îndeplinirea contractului) Formularul 11 si ANEXA la acesta. 
a) pentru servicii de proiectare: 
Să dispună de resursele umane considerate de Autoritatea 
Contractantă ca fiind strict necesare îndeplinirii în bune condiţii a 
contractului (personal de specialitate care va avea roluri esenţiale în 
îndeplinirea contractului): 

1. Arhitect coordonator 
2. Inginer de rezistenţă 
3. Inginer de instalaţii 

Cerinţe minimale privind cei nominalizaţi: 
Arhitect coordonator 
-Calificări  
◦ Studii superioare în domeniul arhitecturii 
-Experienţa profesională relevantă 
◦ Minim 5 ani de experienţă; experienta relevanta în domeniul 
proiectării de  investitii in domeniul sanitar. 
◦ Minim 5 ani de experienţă în conducerea / coordonarea colective / 
echipe de proiectare 
Inginer de rezistenţă 
-Calificări  
◦ Studii superioare în domeniul tehnic (construcţii) 
-Experienţa profesională relevantă 
◦ Inginer constructor, minim 5 ani de experienţă în domeniul 
proiectării  
Inginer de instalaţii 
-Calificări  
◦ Studii superioare în domeniul tehnic (construcţii sau instalaţii) 
-Experienţa profesională relevantă 
◦ Minim 5 ani de experienţă în domeniul proiectării instalaţiilor  
 
b) pentru contractul de lucrări 
Ofertantul activităţii de lucrări trebuie să facă dovada că dispune de 
cel puţin: 
Şef de şantier – cu vechime în execuţie de minim 10 ani (se prezintă 
copia diplomei de absolvire a unei facultăţi de construcţii civile) 
Responsabil tehnic cu execuţia (se va prezenta copia atestatului 
pentru responsabil tehnic cu execuţia, precum şi copie după 
legitimaţia vizată la zi). 
Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii, atestat 
ISC (se va prezenta copia atestatului pentru responsabil tehnic cu 
calitatea) 
Inginer instalaţii (se prezintă copia diplomei de studii superioare). 
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IMPORTANT: Se vor nominaliza persoane pentru fiecare din poziţiile 
menţionate mai sus. Ofertele în care nu se vor nominaliza persoane 
diferite pentru fiecare post vor fi considerate neconforme. 
 
Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună, 
capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în 
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În funcţie de 
partea de contract în care se vor folosi specialistii respectivi, conform 
acordurilor sau contractelor prezentate odată cu oferta. 
 
Pentru fiecare din specialiştii pezentaţi mai sus se vor ataşa: 
Curriculum Vitae, din care trebuie să reiasă poziţia propusă în cadrul 
contractului şi îndeplinirea cerinţelor precizate. 
 
Copii după diplomele, adeverinţele, autorizaţiile sau certificatele 
deţinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea cerinţelor 
minime. 

 
 
 
 
 
 
Informa ţii privind 
subcontractanţii 
 
Solicitat      ■ 
Nesolicitat  □ 
 
 
 
 

Situaţia economico-financiară şi Capacitatea tehnică şi 
profesională vor fi evaluate în funcţie de modul în care vor fi folosite 
resursele tehnice şi umane  de care dispun împreună, conform 
Acordurilor  de subcontractare şi documentaţiei de atribuire. Cifrele 
de afaceri şi contractele similare precedente ale subcontractanţilor nu 
se vor lua în calcul la evaluarea cerinţelor respective de calificare. 
Mod de dovedire: 

i) Se va ataşa Formularul 12 (Declaraţie privind 
partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de 
subcontractanţi şi specializarea acestora) completat. 

ii)  Se va prezenta acordul de subcontractare, în original sau 
copie legalizată, din care să rezulte partea din contract pe 
care o va îndeplini fiecare (fizic şi valoric, inclusiv ca 
procent din valoarea contractului), precum şi modul de 
utilizare a resurselor tehnice şi umane. În cazul în care 
acordurile de subcontractare sunt încheiate în altă limbă 
decât limba română, se va prezenta copie după acorduri şi 
traducere legalizată în limba română dupa acestea.   

 
 
Informa ţii privind 
asociaţii 
 
Solicitat      ■ 
Nesolicitat  □ 

Cerinţe obligatorii 
În cazul în care oferta este depusă de o asociaţie (consorţiu), fiecare 
asociat va trebui să îndeplinească condiţiile privind Situaţia 
personală a ofertantului şi Capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale/întregistrare, în conformitate cu Contractul de asociere, 
din care trebuie să reiasă clar partea din contract pe care o vor 
îndeplini asociaţii şi toate amănuntele necesare pentru evaluarea 
ofertelor. Acordurile care nu conţin aceste date vor fi considerate 
incomplete. 
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Situaţia economico-financiară şi Capacitatea tehnică şi 
profesională vor fi evaluate pentru ofertanţii asociaţi în funcţie de 
modul în care vor fi folosite resursele tehnice şi umane de care dispun 
împreună, raportat la procentul care le revine din valoarea 
contractului, conform .Acordului de asociere şi Documentaţiei de 
atribuire. 
Mod de dovedire: 
În cazul asociaţiilor (consorţiilor) se va prezenta: 

i) Acord de asociere - Formularul nr.13- , în original sau 
copie legalizată, din care să rezulte cine este liderul 
asociaţiei (consorţiului) şi partea din contract pe care o va 
îndeplini fiecare asociat (valoric şi procent din valoarea 
contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor 
tehnice şi umane, precum şi împuternicirea liderului 
asociaţiei de a semna oferta în numele asociaţiei. În cazul                               
în care acordurile de asociere sunt încheiate în altă limbă 
decât limba română, se va prezenta copie după acorduri şi 
traducere legalizata în limba română după acestea. 

ii)  Se va ataşa Formularul 14 (Împuternicirea liderului de 
asociaţie de a reprezenta asociaţia la procedura de 
atribuire) completat. 

iii)  Se vor ataşa toate documentele solicitate la Situaţia 
personală a ofertantului, Capacitatea de exercitare a 
activităţii profesionale (înregistrare), Informaţii 
privind capacitatea tehnică şi Informa ţii privind 
capacitatea profesională pentru fiecare asociat. 

 
Notă:                                                                                
Dacă ofertantul câştigător va fi o asociaţie / consorţiu, autoritatea 
contractantă solicită legalizarea asocierii conform prevederilor legale, 
pănă la data încheierii contractului de achiziţie publică. 
 
 

V.5) Standarde de asigurare a calităţii 

Solicitat      ■ 
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: 
Certificat SR EN – ISO 9001/2008 sau echivalent 

V.6) Standarde de protecţie a mediului 

Solicitat      ■ 
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: 
Certificat SR EN – ISO 14001/2005 sau echivalent 

V.7) Standarde de protecţie a muncii şi a siguranţei muncii 

Solcitat       ■ 
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: 
Certificat SR EN – ISO 18001/2008 OHSAS sau echivalent 
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VI. PREZENTARE OFERTEI 
 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi 
costurile documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau 
răspunzătoare pentru costurile respective. 
 
VI.1) Limba de redactare a 
documentelor necesare ofertei 

Limba română 

VI.2) Perioada de valabilitate a 
ofertei 

Minim 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.3) Garanţie de participare 
Solicitat      ■ 
Nesolicitat  □ 

a) Cuantumul garanţiei de participare in suma fixa este de 
185.000 lei fara T.V.A. 

b) Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: 90 de zile 
calendaristice de la data limită de depunere a ofertelor 
c) Modul de constituire a garanţiei de participare, conform 
 HG 952/2006, cu modificari si completari: 
(1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar 
sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de 
o societate bancară sau de o societate de asigurări, care se 
prezintă in original, in cuantumul si pentru perioada prevăzută 
in documentatia de atribuire. 
(2) Garantia trebuie să fie irevocabilă. 
(3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata 
garantiei se va executa: 
a) conditionat, respectiv după constatarea culpei persoanei 
garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau 
b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe 
baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei.  
In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare 
trebuie să fie prezentată cel mai tarziu la data si ora stabilite 
pentru deschiderea ofertelor. 
În cazul asociatiilor, garanţia de participare poate fi constituită 
de către unul sau mai mulţi asociaţi. 
Garanţia de participare nu poate să fie constituită de către 
subcontractanţi. 
Ofertanţii care vor constitui garanţia de participare în 
conformitate cu prevederile art.16alin. (2) din Legea 346/2004 
privind stimularea Întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a face 
dovada că reprezintă o Întreprindere mică sau mijlocie, 
respectiv dovada privind numărul de salariaţi şi dovada privind 
cifra de afaceri pe ultimul an (unde este cazul), precum şi 
valoarea activelor totale, prin ataşarea Declaraţiei privind 
încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi 
mijlocii, completat, formular în concordanţă cu prevederile 
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actului normativ specificat. 
Pentru a putea beneficia de prevederile art.16 alin.(2) din 
Legea 346/2004 privind stimularea întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 
asociaţiilor, este necesar ca toţi asociaţii şi subcontractanţii să 
facă dovada că reprezintă o Întreprindere mică sau mijlocie. 
Garanţia de participare se va constitui numai în lei. 
Autoritatea contractană are dreptul de a reţine garanţia  de 
participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci 
când acesta din urmă se află în oricare din situaţiile următoare: 

- 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 15 zile de la 
semnarea acesteia 

- oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze 
contractul de achiziţie publică în perioada de 
valabilitate a ofertei 

Notă: În orice situaţii, garanţia de participare trebuie să fie 
prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor – în şedinţa 
de deschidere a ofertelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.4) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

Propunerea tehnica va cuprinde: 
Prin oferta tehnica depusă, ofertantul va elabora propunerea 
tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele 
prevazute în Caietul de Sarcini (nomenclatorul care cuprinde 
listele cu articole de deviz propuse). 
Oferta va fi elaborata tinand cont de incadrarile pe articole  din 
caietul de sarcini. 
- Planul calitatii obligatoriu vizat de o persoana, atestata de 
MLPAT/MTCT/MDLPL, care concretizeaza sistemul de 
asigurare şi de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii 
ce face obiectul ofertei, care să cuprindă următoarele: 
-Descrierea sistemului calităţii, inclusiv procedurile aferente 
sistemului calităţii, aplicat procedurilor propuse 
-Descrierea procedurilor tehnice de execuţie a principalelor 
obiecte şi categorii de lucrări, care urmează să fie aplicate la 
realizarea obiectivului de investiţii 
-Descrierea planului de control al calităţii, verificării şi 
încercării, care vor concura la realizarea calităţii construcţiilor 
în etapele de proiectare şi execuţie. 
În cazul în care oferta tehnică nu este prezentată în 
conformitate cu precizările de mai sus, sau prezintă lipsuri, 
articole sau articole necotate, oferta respectivă este considerată 
neconformă şi inadmisibilă. 
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VI.5) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul din propunerea 
financiară în lei.   
Ofertantul trebuie să prezinte formularul de oferta Formular 
19.1 indicat în Sectiunea Formulare, din care sa rezulte 
valoarea însumată a preturilor unitare pe articole de deviz 
(inclusiv achizitia de materiale si echipamente). Ofertantul va 
prezenta inclusiv anexa 1 la formularul de oferta, Formular 
19.2., centralizator Formular 19.3 şi propunerea de contract 
Formular 20 anexat, semnat şi ştampilat. 
Oferta trebuie să conţină toate elementele necesare 
cuantificării valorice a lucrărilor în cantităti si preturi unitare şi 
va conţine: 

- Listele de cantităţi de lucrări pe specialităti, cu cantitati 
si  preturi unitare – Anexa 5.1 

- Lista cu cantităţi de utilaje şi echipamente tehnologice, 
inclusiv dotări, cu cantitati si  preturi unitare – Anexa 
5.2  

 
Centralizatorul Formular 19.3, pentru cantitati unitare va 
cuprinde : 

- valoarea insumată a preturilor unitare ale articolelor de 
deviz cu închiderile incluse din Anexa 5.1 

- valoarea însumată a preturilor unitare pentru 
echipamente cu închideri incluse din Anexa 5.2 

-  valoarea proiectării (procent din suma celor două 
pozitii de mai sus). 

Oferta va respecta întocmai nomenclatorul cu cantitati unitare 
privind articolele de deviz. 
In cadrul ofertei fiecare participant are obligatia de a oferta 
fiecare pozitie cuprinsă în listele cu articole de deviz. 
Neofertarea unei singure pozitii din liste, va duce la 
descalificarea ofertantului. 
NOTA: 
Stabilirea cantitătilor de lucrări ce se vor contracta prin 
contractele subsecvente, se va face în functie de priorit ătile 
stabilite de conducerea Institutul Clinic de Boli Digestive şi 
Transplant Hepatic Fundeni, în functie de necesităti, 
fonduri alocate,  contractantul va elabora documentatia 
tehnică necesară pentru executia lucrărilor. 
 
Oferta va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice 
costuri legate: 
- de proiectare, precum şi execuţia categoriilor de lucrări 
prevăzute în listele de cantităţi, întocmirea instrucţiunilor de 
întreţinere şi exploatare, precum şi cartea tehnică a 
construcţiei. 
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- orice costuri legate de protejarea mediului, conform normelor 
legale, precum  
- costuri legate de procurarea, transportul, depozitarea şi 
punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare 
funcţionării obiectului contractului. 
.  

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 

a) adresa la care se depune 
oferta 

Şoseaua Fundeni, nr.258, Sector 2, Bucureşti  

b) data limită pentru 
depunerea ofertei 

20.09.2010 ora  900 

c) numărul de exemplare 2 exemplare (original şi copie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) mod de prezentare 

Originalul şi copia vor fi tipărite cu cerneală neradiabilă şi vor 
fi semnate şi numerotate pe fiecare pagină de reprezentantul 
autorizat să angajeze ofertantul în contract, se va ataşa, 
obligatoriu, ofertei un opis al documentelor prezentate în 
ofertă. 
Oferta se va prezenta în două exemplare – un exemplar 
original şi o copie, ce vor cuprinde documentele de calificare, 
propunerea tehnică şi propunerea financiară. “Documentele 
de calificare”, “Propunerea tehnică” şi “Propunerea 
financiară”  se vor introduce fiecare în parte în câte un plic 
notat corespunzător. Cele trei plicuri sigilate, vor fi introduce 
într-un alt plic exterior, închis şi sigilat de ofertant, pe care se 
va scrie: “ORIGINAL”  respectiv “COPIE” . În eventualitatea 
unei discrepanţe între original şi copie va preleva originalul. 
Aceste plicuri conţinând oferta respectivă (original, copie) se 
vor introduce într-un  colet sau plic, închis corespunzător şi 
netransparent pe care se va menţiona: 

- Adresa autorităţii contractante:  
Institutul Clinic de Boli Digestive si Transplant 
Hepatic Fundeni 

            Şoseaua Fundeni, nr.258, Sector 2, Bucureşti  
Precizarea obiectului contractului: “Lucrări de construcţii şi 
amenajare spaţial funcţională, a finisajelor şi instalaţiilor 
aferente Blocului operator si secţiilor A.T.I. 1 şi A.T.I. 2  din 
cadrul Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant 
Hepatic Fundeni (inclusiv proiectare),  
Coduri CPV:  
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare 
(Rev.2) 
45300000-0 -Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)  
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia 
de lucrari publice (Rev.2)” 
Inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 
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21.09.2010 ora 1200” 
Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor, 
autoritatea contractantă nu îşi asumă nicio responsabilitate 
pentru rătăcirea ofertei. 
Documentele care însoţesc oferta sunt: 

- scrisoarea de înaintare, se va prezenta şi înregistra 
separat de ofertă – Formular 1A 

- împuternicire şi copia căr ţii de identitate a 
împuternicitului 

- garanţia de participare va fi ataşată coletului, în 
exteriorul acestuia 

- declaratie IMM (dupa caz). 
 

 
 
 
 
 
 
VI.8) Posibilitatea retragerii 
sau modificării documentelor 

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage 
oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea 
ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. 
În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în 
oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi 
înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea 
contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. 
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie 
prezentate în conformitate cu prevederile de la pct. VI. 1-6 cu 
amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod 
obligatoriu, şi inscripţia “MODIFICĂRI”. 
Notă: Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi 
modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea 
ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii 
garanţiei pentru participare. 

 
 
 
 
 
 
 
VI.9) Deschiderea 
documentelor pentru 
selectarea ofertelor 

Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 
-Locul deschiderii ofertelor: Sediul autorităţii contractante, 
Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic 
Fundeni, Şoseaua Fundeni, nr.258, Sector 2, Bucureşti  
-Data şi ora: 21.09.2010 ora 1200” 
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: 

- Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de 
evaluare la data şi locul indicat mai sus. 

- La şedinţa de deschidere pot participa reprezentanţii 
ofertanţilor, care vor avea asupra lor împuternicire de 
participare la şedinţa de deschidere, semnată şi 
ştampilată de administratorul firmei ofertante şi 
documente de identitate. 

Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile capitolului VI din HG 925/2006. 
Notă: Nicio ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu 
excepţia ofertelor inacceptabile (depuse după data şi ora limită 
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de depunere, sau la o altă adresă şi/sau nu sunt însoţite de 
garanţia de participare), care se returnează nedeschise. 

 
VIII. CRITERIUL  DE ATRIBUIRE  

� VIII 1)  Preţul cel mai scăzut. ■ 
Contractul va fi atribuit ofertei cu pretul cel mai scăzut şi care îndeplineşte toate condiţiile 

tehnice solicitate în Caietul de Sarcini 
 

.VIII 2) Cea mai avantajoasă ofertă economică □ 
       
IX. INCHEIEREA CONTRACTULUI CADRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.1 AJUSTAREA  
PRETULUI 
CONTRACTULUI  
 
DA    ■ 
NU    �   
 

Preţul contractului de achiziţie publică ESTE FERM SI 
NEMODIFICABIL PENRU PRIMELE 12 LUNI, ale 
contractului. 
Se acceptă actualizarea pretului, după primele  12 luni de 
derulare a .acordului cadru. 
Regula de actualizare este prin aplicarea indicelui preturilor de 
consum comunicat de Institutul National de Statistică pe 
ultimele 12 luni, la preturile unitare din oferta. 
Prin exceptie, pretul contractului, poate fi ajustat, pentru restul 
rămas de executat, numai în cazul aparitiei unor împrejurări 
care lezează interesele comerciale legitime ale părtilor, si care, 
în mod obiectiv, nu au putut fi prevazute la data semnării 
contractului. 
Pot fi  asimilate situaţiilor excepţionale şi pot determina 
ajustarea preţului contractului, următoarele: 
 a) modificări legislative, modificări ale normelor 
tehnice sau emiterea, de către autorităţile locale, a unor acte 
administrative, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea 
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; 
 b) creşterea/diminuarea preţurilor elementelor 
constitutive ale ofertei care influenţează semnificativ costurile 
pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; 
Orice ajustare a preţului trebuie să evidenţieze influenţa corectă 
pe care o exercită situaţia care justifică eventuala ajustare. 
Justificarea creşterii preţurilor resurselor se realizează numai pe 
baza evoluţiei unor indici de preţ relevanţi, publicaţi de 
instituţii/organisme abilitate, cum ar fi indicii de preţ publicaţi 
de Institutul Naţional de Statistică, indici bursieri sau alţii 
asemenea, conform art 97 din HG 925/2006 
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X. GARANTIA DE BUNA 
EXECUTIE A 
CONTRACTULUI 

a. Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea fara 
TVA a contractelor subsecvente. 
b. Modul de constituire a garantiei de buna executie: se poate 
constitui prin scrisoare de garantie bancara de buna executie 
sau prin retineri succesive din platile datorate si virarea acesteia 
în contul bancar deschis în favoarea autoritatii contractante 

XI. PRECIZARI PENTRU 
OPERATORUL ECONOMIC 
SEMNATAR AL 
ACORDULUI-CADRU 

Cu excepţia primului contract subsecvent care va fi semnat 
dupa atribuirea acordului cadru, atribuirea celorlalte contracte 
subsecvente se va face in functie de alocarea bugetara. 

 
 
 
 
XII. PRECIZARI FINALE 
 

Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor 
prezentate 
Ofertantul îşi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea şi 
autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original şi/sau 
copie in vederea participarii la procedura. 
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre 
comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio 
raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind 
autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a 
ofertantului sub acest aspect 

 
 


