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FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI  
 

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
 

Denumire: MUNICIPIUL SATU MARE  
Adresa: P-ţa 25 Octombrie nr. 1 
Localitate: Satu Mare Cod poştal: 440026 Ţara: ROMÂNIA  
Persoana de contact: ing. Manoliu Mihaela 
                                  ing. Szucs Zsigmond 

Telefon: 0261- 807 515 
               0261- 807 517 

E-mail: achizitiipublice@satu-mare.ro             Fax: 0261- 807 510 
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.satu-mare.ro 
Adresa Autorităţii contractante: P-ţa 25 Octombrie nr.1, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare 

 
I.b  Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante 
 

□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
 autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ institutie europeană/organizaţie internatională 
□ altele (specificati)   

□ servicii publice centrale 
□ aparare 
□ ordine publică/siguranţa naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protectie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ altele (specificaţi)________________ 

 
 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante     
      DA □                                                  NU 
 
Alte informaţii  si/sau clarificari pot fi obţinute: 
Primăria municipiului Satu Mare, P-ţa 25 
Octombrie nr. 1, Serviciul Investitii, cam. 36 

 la adresa mai sus menţionată 
□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar) 

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:        11.10.2010  Ora limită:15:00                                                                            
                                   Adresa : P-ţa 25 Octombrie nr.1, Registratura 
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :  14.10.2010  Ora limită:15:00 
 I.c. Căi de atac : Institutia responsabila  pentru solutionare contestatie 
Eventulalele contestaţii se pot depune: 
 - fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor şi la autoritatea contractantă 
 - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă  
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  
Adresa:  str. Stavropoleos nr. 6 
Localitatea: Bucureşti, sector 3                      Cod postal:   0300084                      Tara: România 
E-mail:  office@cnsc.ro                                   Telefon: 021-3104641 
Adresa internet:                                                Fax:       021-3104642 
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I.c.Sursa de finanţare : 
 

Se specifică sursele de finanţare ale contractului 
ce urmează fi atribuit  
BUGET LOCAL 

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

 
II:   OBIECTUL CONTRACTULUI   
 
II.1)  Descriere 
II.1.1) Denumire contract:  

„Studiu de compartimentare locuinţe b-dul Independenţei Bl. UH 44-46  
din municipiul Satu Mare”  

II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării:  
(a) Lucrări                                 □     (b) Produse                          □     (c) Servicii                          
Execuţie                                    □ 
Proiectare şi execuţie                □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                               □ 

Cumpărare                           □             
Leasing                                □        
Închiriere                             □  
Cumparare in rate                □ 
 

Categoria serviciului     
Servicii de proiectare 2A  
 
             
             

Principala locaţie a lucrării    
  
 
Cod  CPV/ CPSA                  
□□□□□□□□/ □□□□□□ 

Principalul loc de livrare 
 
 
Cod  CPV/CPSA         
□□□□□□□□/□□□□□□ 

Principalul loc de prestare: 
Municipiul Satu Mare 
Cod   CPV/CPSA                     
71241000-9, 71242000-6 

II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică                           
                                                             Încheierea unui acord cadru        □ 
II.1.4) Durata contractului de achizitie publică va fi până la finalizarea lucrărilor executate în baza 
proiectului. 
II.1.5) Durata de prestare a serviciilor:               

- 60 zile calendaristice pentru ETAPA I 
- 60 zile calendaristice pentru ETAPA II 

II.1.6) Oferte alternative sunt acceptate                   DA □                                 NU  
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
 

II.2.1) Total servicii: contractul are ca scop  servicii de proiectare  pentru obiectivul  
„Studiu de compartimentare locuinţe b-dul Independenţei Bl. UH 44-46 din municipiul Satu Mare”,  
aşa cum este prevăzut în caietul de sarcini. 
II.2.2) Opţiuni (daca există)                                      DA □                                 NU  
Daca există, descrierea acestor optiuni:  

 
III: PROCEDURA 
 

III.1)  Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                                              □ 
Licitaţie restransă                                             □ 
Licitaţie restransă   accelerată                          □ 
Dialog competitiv                                            □ 

Negociere cu anunţ de participare                 □   
Negociere fără anunţ de participare               □                                                 
Cerere de ofertă                                            
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III.2)  Etapa final ă de licitaţie electronică              DA  □                          NU      
III.3.) Legislaţia aplicată: 
- OUG 34/2006, actualizată, până la 23 iunie 2009, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;  
- HG 925 /2006, actualizată, până la 27 iulie 2009, pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
- Legislaţia în construcţii care reglementează calitatea şi urmărirea lucrărilor, Legea nr. 10/1995 si H.G. 
nr. 766/1997;  
-  Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
-  Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.863/2008 pentru aprobarea 
„Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii”; 
-  “Norme privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător” aprobate cu 
Ordinul MT nr. 44/27.01.1998 publicat in M.O. nr. I38 bis/06.04.1998; 
-  Normativ C167/1997 privind conţinutul şi modul de întocmire, completare şi păstrare a cărţii tehnice 
a construcţiei; 
- Hotărârea nr. 273 din 14 iunie 1994 (*actualizată*)  privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora (actualizată până la data de 31 octombrie 2007*); 
- LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca; 
- HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 
santierele temporare sau mobile; 
- HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi 
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; 
- HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006; 
-  Norme tehnice şi standardele româneşti în vigoare, precum şi cele ce vor apărea sau vor face obiectul 
revizuirilor în perioada de derulare a contractului de proiectare. 

 
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE  
 

IV.1) Situatia personală a candidatului / ofertantului 
Declaraţii privind eligibilitatea  
 

Cerinţă obligatorie: Declaraţie pe propria răspundere completată in 
conformitate cu Formularul 12 A .  

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din ordonanţă 
şi îndeplinirea obligaţiilor  
         
   Solicitat           Nesolicitat  □ 
 
 
 
 

Cerinţă obligatorie: Formularul 12 B şi 12 C, certificate 
constatatoare privind indeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a 
impozitelor şi taxelor (formulare-tip eliberate de autorităţile 
competente din ţara in care candidatul/ofertantul este rezident):   
                  - Certificat DGFPCFS [bugetul de stat]; 
       - Certificat de la Primărie - taxele şi impozitele locale 
[bugetul local]. 
Documentele vor fi prezentate în original sau în copie legalizată 
de notar. 
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Notă: se acceptă doar formulare aflate în perioada de valabilitate la 
data deschiderii ofertelor, cu plăţile la zi, prezentate în original sau 
în copie legalizată. 

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

 
 
 
 
 
 

Pentru persoane juridice române: 
   Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu 
cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, în original 
sau copie legalizată din care să rezulte, faptul că ofertantul are ca 
obiect de activitate: activităţi de proiectare, arhitectură, 
inginerie, consultanţă tehnică legate de acestea.    
Pentru persoane juridice străine: 
    Documente edificatoare care să dovedească o formă de 
înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident.  

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

Fişa de Informaţii generale.  
Data pentru care se determină echivalenţa lei/Euro:  
1 euro  = 4.2648lei, la data de 28.09.2010. 

IV.4.) Capacitatea tehnică şi /sau profesională 

Informaţii privind  capacitatea 
tehnică 
   
 Solicitat              Nesolicitat □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Experienţă similară: Lista principalelor servicii prestate în 
ultimii 3 ani, conform Formularului 12 E  . 
 

  2. Cerinţă minimă obligatorie: 
Experienţă similară 
Pentru a demonstra capacitatea tehnică de a presta serviciile de 
proiectare, care fac obiectul prezentei proceduri, se solicită 
prezentarea unui tabel în care se vor enumera numai acel/acele 
contract/contracte de servicii menţionând obiectul şi denumirea 
lui/al lor, cu care operatorul isi va demonstra experienta 
similară, în valoare cumulată fără TVA de 55.000 lei,  
pentru care se va prezenta: 
- copia contractului/contractelor incheiat cu  beneficiarul,  
- copia procesului verbal de predare-primire,  
- recomandarea beneficiarului în original. 
 

3. Resurse tehnice – conform Formularului nr. 12H (din 
documentaţia de atribuire). 
Autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă asigurarea (în dotare 
proprie, prin contracte sau convenţii de închiriere etc.) acelor 
echipamente tehnice, utilaje, mijloace de transport, instalaţii, alte 
mijloace fixe şi dotări care sunt considerate strict necesare pentru 
îndeplinirea contractului de servicii.  
 

4. Resurse umane – conform Formularul 12 I (din documentaţia 
de atribuire) - Declaraţie privind efectivul mediu anual al 
personalului angajat şi al cadrelor de conducere pentru ultimele 12 
luni. 
Autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă asigurarea 
personalului de specialitate care este considerat strict necesar 
pentru îndeplinirea contractului de servicii. 
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5. Cerinţă minimă obligatorie: 
 Ofertantul trebuie sa dispună de personal de specialitate - minim o 
persoană - arhitect, membru OAR.  
       În acest sens va prezenta: 
- diploma de arhitect în copie; 
- orice act doveditor din care să reiasă că este membru OAR la 
data deschiderii ofertei. 
       În cazul în care persoana arhitect, membru OAR face parte 
din personalul angajat al ofertantului, acesta din urmă va face 
o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.  
        În caz contrar, potrivit art. 190 din OUG 34/2006 actualizată, 
ofertantul are obligaţia de a prezenta un angajament ferm 
conform Anexa nr. 20 şi 22 din documentaţia de atribuire,  
încheiat în formă autentică (la notar) cu o altă persoană, prin 
care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului 
resursele profesionale pentru îndeplinirea cerinţelor. Anexat acestui 
angajament, se va prezenta Formularul 12A pentru persoana care 
asigură susţinerea profesională, diploma de arhitect în copie 
precum şi orice act doveditor din care să reiasă că este membru 
OAR la data deschiderii ofertei. 
 

6. Cerinţă minimă obligatorie: 
 - se solicită ca ofertantul să prezinte în copie atestat ANRE tip B 
pentru proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare 
pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi 
subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV, sau să prezinte 
subcontractanţi atestaţi; 
 

7. Cerinţă minimă obligatorie: 
- se solicită ca ofertantul să fie autorizat pentru proiectarea 
sistemelor de distribuţie a gazelor naturale - tip PDS, sau să 
prezinte subcontractanţi autorizaţi, în acest sens se va prezenta 
autorizaţia - tip PDS în copie. 
 

8. Cerinţă minimă obligatorie:  
- se solicită ca ofertantul să fie autorizat pentru proiectarea 
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale - tip PDI, sau să prezinte 
subcontractanţi autorizaţi, în acest sens se va prezenta autorizaţia - 
tip PDI în copie.       

Informatii privind 
subcontractanţii 

  Se solicită, completarea Formularului 12G (din documentaţia de 
atribuire) cu subcontractanţii şi specializarea acestora. 

 
V. PREZENTAREA OFERTEI  
 

V.1)  Limba de redactare a ofertei  limba română, documentele traduse dintr-o limbă străină vor 
fi autentificate de notar.  

V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile calendaristice. 
V.3) Garantie de participare 
      Solicitat              Nesolicitat □ 

1.  Cuantumul garantiei de participare: 500 lei. 
2. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 60 
zile calendaristice. 
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3. Modul de constituire a garantiei pentru participare se face,  
prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate 
de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru 
perioada prevăzută în documentaţia de atribuire, conform HG 
925, actualizată, art. 86. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
   Contul pentru garanţii de participare la licitaţii al Primăriei 
municipiului Satu Mare deschis la Trezoreria Satu Mare este: 
RO46TREZ5465006XXX000201, iar codul unic de 
înregistrare CUI: 4038806. 
   Instrumentele de garantare vor fi emise, de regulă, de o 
bancă din Romania sau, după caz, de o bancă din strainătate, 
de preferinţă cu corespondent în România, ori de o societate  
de asigurări. 
Instrumentul de garantare trebuie: 

- să fie prezentat în original; 
- să conţină în clar denumirea autorităţii contractante în 

favoarea căreia s-a constituit; 
- să facă referire expresă la procedura organizată de 

autoritatea contractantă; 
- să fie constituit în cuantumul sumei fixe precizată în 

documentaţia de atribuire; 
- să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost 

constituit, care trebuie să corespundă cu cea înscrisă în 
documentaţie; 

- să prevadă modul de executare a plăţii garanţiei, 
respectiv, condiţionat sau necondiţionat. 

Conform art. 86 alin. (6) din HG 925/2006 „garan ţia de 
participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la 
deschiderea ofertelor” . 
     Garanţia de participare va fi prezentată într-un plic 
exterior anexat ofertei. 
 

V.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Propunerea tehnică trebuie elaborată astfel incât, informaţiile 
din propunerea tehnică să permită identificarea cu usurinţă a 
corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de 
sarcini. 
 

V.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Propunerea financiară va fi elaborată conform Formularului 
10 B din documentatia de atribuire 1 euro  = 4.2648 lei, la data 
de 28.09.2010. Se solicită în anexă la formularul 10 B, 
prezentarea graficului fizic şi valoric pentru prestarea 
serviciilor.  

V.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

    Adresa autorităţii contractante: P-ţa 25 Octombrie nr. 1, 
Registratura.  
-Data limită pentru depunerea ofertei : 19.10.2010, ora  09:30. 
-Ofertele se vor depune astfel: 1 ORIGINAL + 1 COPIE, în 
pachete separate. Pe fiecare pachet învelit în hârtie se va scrie : 
ORIGINAL , respectiv COPIE. 
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- Documentele ofertei: propunerea tehnică, propunerea 
financiară şi documentele de calificare se vor introduce în 
plicuri distincte marcate corespunzător. 
    Plicurile se vor introduce într-un pachet exterior, închis 
corespunzător şi netransparent. 
    Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi 
adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fără a fi 
deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată 
întârziată. 
   La depunere la Registratură, coletul exterior care conţine 
oferta va fi însoţit obligatoriu  de Scrisoarea de înaintare - 
FORMULAR  nr. 15 pe care se va aplica numărul de 
înregistrare de la Registratura primăriei iar scrisoarea de 
înaintare va fi introdusă într-o folie transparentă lipit ă de 
colet.  
În aceeaşi folie se va introduce: 

- Împuternicirea participan ţilor din partea firmelor 
pe care le reprezintă, 

- Garanţia de participare, 
- Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în 

categoria întreprinderilor mici şi mijlocii dacă este 
cazul.  

În cazul în care operatorul economic este IMM acesta va 
beneficia de prevederile Legii 346/2004 actualizată.   
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii 
contractante şi cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE 
ÎNAINTE DE DATA: 19.10.2010, ora 10:30. 
 Dacă pachetul exterior nu este marcat conform prevederilor 
autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate 
pentru rătăcirea ofertei. 

V.7) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

- în cazul modificării sau retragerii ofertei, după data limită de 
depunere specificată mai sus, ofertantul va fi eliminat din 
procedura de atribuire a contractului de servicii; 
- ofertele care sunt depuse la altă adresă sau sunt depuse după 
data/ora limită, sunt declarate întârziate.  

V.8) Deschiderea ofertelor    În data de 19.10.2010, ora 10:30, la sediul Primăriei 
municipiului Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1, Sala de 
licitaţii. 
   Condiţii pentru participanţii la şedinta de deschidere: 
participanţii vor prezenta carte de identitate şi împuterniciri din 
partea firmelor pe care le reprezintă. 

 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 

VI.1) Preţul cel mai scăzut                                           DA  
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică                 NU□                        
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VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 

VII.1  AJUSTAREA  PRETULUI 
CONTRACTULUI     

DA □                       NU  

VII.2.  GARANTIA DE BUNA 
EXECUTIE A CONTRACTULUI          
          DA                      NU □ 

- cuantumul garanţiei de bună execuţie: 5 % din valoarea 
contractului de servicii fără TVA şi va fi constituită potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 

 
 
 
          Primar,                              Şef serviciu investiţii delegat,            Şef Birou Achiziţii Publice 
      ing. Iuliu Ilyés                          ing. Szucs Zsigmond                             ing. Mihaela Manoliu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.M.C./M.D. 


