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SECTIUNEA I 
 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
 
 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
 
Denumire: PRIMARIA ORASULUI SULINA 
Adresa: str. I, nr. 180, judeţul Tulcea 
Localitate: 
Sulina, Judetul Tulcea 

Cod poştal: 
825400 

Ţara: 
ROMÂNIA 

Persoana de contact: 
Trisca Alina Telefon:0240/543001, int. 18 

E-mail:  Fax: 0240/543661 
Adresa/Adresele de internet (dacă este cazul): 
 
I.b  PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVIT ĂŢI ALE AUTORIT ĂŢII 
CONTRACTANTE 
 
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
■ autorit ăţi 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 activ. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

□ altele (specificaţi) 
 

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante 
DA □         NU ■ 

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

sediul Primariei orasului Sulina 
luni-vineri orele 08-16:00. 

   
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind 
documentaţia de atribuire. 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără 
ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă 
care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei 
astfel de solicitări din partea operatorului economic. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile – însoţite 
de întrebările aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut, în 
condiţiile O.U.G. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
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documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui 
care a solicitat clarificările respective. (art. 78 din O.U.G. nr. 34 / 2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare). 

Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2) din O.U.G. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, în mãsura în care clarificãrile sunt 
solicitate în timp util, rãspunsul autoritãţii contractante la aceste solicitãri trebuie 
sã fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limitã stabilitã pentru 
depunerea ofertelor. 

 

I.c   CĂI DE ATAC 
 
Eventualele contestaţii se pot depune la: 

 
Denumire: CONSILIUL NA ŢIONAL DE SOLU ŢIONARE A CONTESTA ŢIILOR  
Adresă: str. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, BUCUREŞTI  
Localitate: BUCUREŞTI  Cod poştal: 030084 Ţara: ROMÂNIA  
e-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021/310.46.41 
Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: 021/310.46.42 
 
Denumirea instanţei competente: CURTEA DE APEL CONSTANTA                                                                             

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL  
Adresă: str. TRAIAN, nr. 35c, localitatea Constanta, judetul Constanta 
Localitate: Constanta Localitate: Constanta Localitate: Constanta 
e-mail: ca.constanta@just.ro e-mail: ca.constanta@just.ro 
Adresă internet: http://portal.just.ro Adresă internet: http://portal.just.ro 
 
I.d Sursa de finanţare: 
 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit: 
Buget de stat 50 % 
Buget local 30 % 
Asociatie de proprietari 20 % 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare              

€ DA                 NU □ 
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program 
.................................................................... 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
 

II.1.1) Denumire contract:  
“Reabilitare termica blocuri de locuinte - etapa III (incl. P.T.)”  

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare: 
Proiectare –  ( fazele PT+PAC+CS+DE si verificarea acestora), doc. obtinere avize, 
acorduri solicitate prin CU si executie lucrari “Reabilitare termica blocuri de locuinte”  
 Componenta 1: 
 Elaborare proiect tehnic şi detalii de execuţie 
după cum urmează: 

• Proiect tehnic întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului 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", detalii de 
execuţie, antemăsurători, liste de cantităţi, caiete de sarcini pe specialităţi, documentaţii 
pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire. 

• Verificarea proiectului tehnic de către un verificator tehnic atestat aparţinând altui agent 
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economic, diferit de cel care a întocmit proiectul; 
• Asistenţă tehnică pe durata execuţiei asigurată de proiectant. 

  Componenta 2: 
 Execuţie lucrări după cum urmează:  
Realizarea lucrarilor de reabilitare termica in concordanta cu prevederile proiectului de executie 
elaborat: termoizolare pereti exteriori, termoizolare planseu de pe ultimul nivel si 
refacerea sarpantei cu inlocuirea invelitorii, termoizolare planseu de peste subsol (daca 
este cazul),  inlocuire tamplarie din lemn cu tamplarie PVC si geam termoizolant. 
 

Valoare totala estimata:  1.742.786  lei (fara TVA)   
(a) Lucrări   ■    (b) Produse  □      (c) Servicii             □      
Execuţie   □ 
Proiectare şi execuţie ■ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă   □ 

Cumpărare  □            
Leasing  □       
Închiriere  □  
Cumpărare în rate □ 
 

Categoria serviciului     
 2A □ 
 2B □ 
 
 

Principala locaţie a lucrării: 
Orasul Sulina, jud. Tulcea– 
locatiile specificate in Caietul de 
sarcini 
Cod CPV: 
45443000-4– Lucrări de fatade 
45421100-5– Instalare de usi, 
ferestre si elemente conexe 
71320000-7– Servicii de 
conceptie tehnica  
45261000-4 – Lucrari de 
sarpanta si de invelitori si 
lucrari conexe 

Principalul loc de livrare: 
Cod CPV 

Principalul loc de prestare: 
Cod CPV 
 

II. 1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică:  ■ 
      Încheierea unui acord cadru:  □ 
II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică: 
  ani □□  6 luni □□   zile □□     (de la atribuirea contractului)  
In aceasta perioada este inclusa si perioada de timp necesara elaborarii PT, PAC, CS, DE,. – 
maxim 20 zile. 
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 al acordului cadru vizat 

Acordul cadru cu un singur operator economic  
□ 

Durata acordului cadru: 
Durata în ani □□    sau  luni   □□ 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru DA  □  NU □ 

II.1.6) Divizare pe loturi:  DA □  NU ■ 
Ofertele se depun pe: Nu este cazul 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  □                           Toate loturile  □ 
Alte informatii referitoare la loturi: 

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □   NU ■ 

 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
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II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, 
dacă exista): 
Conform caietului de sarcini 

II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                                       DA    ■                              NU  □ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni: :  
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a achiziţiona şi alte cantităţi noi de lucrări 
similare lucrărilor achizi ţionate, conform art. 122 lit. j din OUG 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
 
III.  CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
IV. PROCEDURA 
 
IV. 1) Procedura selectată 
Licita ţie deschisă   X 
Licitaţie restrânsă   □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată □ 
Dialog competitiv   □ 

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

 
IV. 2)  Etapa finală de licitaţie electronică:       DA  □        NU  ■   

 

 
IV. 3) Legislaţia aplicată: 

III.1. Alte condi ţii particulare referitoare la 
contract: 
 III.2. Contract rezervat                                        
(dacă DA scurtă descriere ) 
III.3.Altele                                                         

    DA  □                              NU  ■      
 

    DA  □                              NU  ■           
  

   DA  □                              NU  ■ 

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006; 

• Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 143/28.10.2008, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 805/02.12.2008, pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34 din 
19.04.2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/26.09.2007, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 676/04.10.2007, pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34 din 
19.04.2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 76/30.06.2010, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 453/02.07.2010, pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34 din 
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  V. CRITERII DE CALIFICARE 

V.1) SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI 
 

Declaraţie privind 
eligibilitatea 

Cerinţă minimă obligatorie:  
Prezentare: 
- Formular nr. 1 A -„Declara ţie privind eligibilitatea”-
original  
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest 
formular. Formularul nr. 1 A trebuie prezentat si de catre fiecare 
subcontractant declarat in oferta. 

Declaraţie privind 
neîncadrarea în 

prevederile art. 181 din 
O.U.G. 34/2006 

Cerinţă minimă obligatorie:  
Prezentare: 
- Formular nr. 1 B - „Declara ţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare” -original  
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest 
formular. Formularul nr. 1 B trebuie prezentat si de catre fiecare 
subcontractant declarat in oferta. 
Atentie: Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile 
prevazute la art. 180 si la art. 181 din O.U.G. nr. 34 / 2006, cu 
modificarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din 
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica. In situatia in care persoana care semneaza declaratiile / 
formularele solicitate, nu este reprezentantul legal al operatorului 

19.04.2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

• H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contratului de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006; 

• H.G. nr. 1056/2006 privind modificarea art. 102 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii publicată 
în Monitorul Oficial, nr. 727/25.08.2006; 

• H.G. nr. 1337/2006 privind completarea H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 817/4.10.2006; 

• H.G. nr. 1060/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii; 

• H.G.  nr. 834 din 22 iulie 2009 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 925/2006 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii; 

• Legea nr. 273 / 2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; 
•  Legea nr. 346 / 2004 privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
• Alte acte normative care reglementează achiziţiile publice (www.anrmap.ro) 
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economic (lider, asociat, subcontractant), se va atasa o 
imputernicire pentru aceasta. 

Declaraţie privind 
calitatea de participant 

la procedură 

Cerinţă minimă obligatorie: 
Prezentare: 
- Formular nr. 1 C - „Declara ţie privind calitatea de 
participant la procedură” -original  
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest 
formular. Formularul nr. 1C trebuie prezentat si de catre fiecare 
subcontractant declarat in oferta. 

Certificate privind 
îndeplinirea obligaţiilor 

exigibile de plată 

Cerinţe minime obligatorii:  
Prezentare: 
-  Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia 
Financiara, privind achitarea catre bugetul consolidat al statului a 
obligatiilor de plata, valabil la data depunerii ofertelor, in original 
sau copie legalizata.  
-  Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de 
autoritatile locale, care sa ateste achitarea catre bugetul local a 
obligatiilor de plata, valabil la data depunerii ofertelor, in original 
sau copie legalizata.  
 Pentru persoane juridice/fizice române 

• Ofertantul are obligaţia să prezinte în original sau copii 
legalizate certificate constatatoare privind îndeplinirea 
obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, 
inclusiv cele locale – formulare tip emise de autorităţile 
competente în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor. 
 Pentru persoane juridice/fizice străine 
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare 
(certificate,caziere judiciare,alte documente echivalente) prin care 
să dovedească că şi-a indeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor catre buget. Documentele vor fi 
prezentate în traducere legalizată  la notariat. 

V. 2) CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVIT ĂŢII PROFESIONALE 
(ÎNREGISTRARE) 

Persoane 
juridice/fizice 

române 
 

Cerinţe minime obligatorii:  
Prezentare: 
- Certificat Unic de Înregistrare (C.U.I) emis de Oficiul Registrului 
Comerţului, în xerocopie certificata pentru conformitate cu 
semnatura si stampila. 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului 
(emis cu cel putin 30 de zile pana la data  deschiderii ofertelor), în 
original sau copie legalizată. 

Informaţiile minimale ce trebuie cuprinse în certificatul 
constatator sunt: 
- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de 
înregistrare); 
- obiectul principal şi secundare de activitate; 
- reprezentanţii legali; 
- existenţa de menţiuni referitoare la declanşarea procedurii de 
reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, lichidare judiciară voluntară conform Legii nr. 
31/1990 republicată şi completată sau orice altă procedură. 
- domeniul de activitate al ofertantului sa corespunda obiectului 
procedurii de achizitie. 
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Persoane 
juridice/fizice 

străine 
 

Cerinţă minimă obligatorie:  
Prezentare: 
 - Documente edificatoare care să dovedească o formă de 
înregistrare ca persoană juridic ă sau de înregistrare / atestare ori 
apartenenţă din punct de vedere profesional la organisme legal 
constituite, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
ofertantul este rezident, traduse în limba română şi legalizate. 

 
V. 3) SITUAŢIA  ECONOMICO-FINANCIAR Ă 
Documentele  vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri. 
In situatia in care o asociere de operatori economici, depune o oferta comuna, atunci situatia 
economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor 
membrilor asocierii.  
Informaţii privind  

situaţia economico-
financiar 

Cerinţe minime obligatorii:  
Prezentare: 
- Formular IG_CA - „Informa ţii generale / Declararea cifrei de 
afaceri ”cuprinzând informaţii privind operatorul economic şi cifra 
medie de afaceri din ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009). 

Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) 
solicitată a fi îndeplinită de către ofertanţi nu trebuie să fie mai 
mica de 3.400.000 lei.  
- Bilanţurile contabile din ultimii 3 ani, respectiv 2007, 2008, 2009 
vizate, înregistrate de/la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în 
copie     
Atentie: In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria 
IMM se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Chiar daca toti 
asociatii se incadreaza in mod individual , in categoria intreprinderilor mici 
si mijlocii, reducerea cu 50% a cerintelor privind cuantumul cifrei de 
afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie, nu se va 
aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM. 
Ofertantul care solicita reducerea cerintelor privind cuantumul cifrei de 
afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie la 50%, va 
prezenta a declaratie pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 346 / 2004 – Anexa nr. 1, din care sa rezulte ca se incadreaza in 
categoria IMM.  

V.4)   CAPACITATEA TEHNIC Ă ŞI PROFESIONALĂ 
Atunci cand un grup de operatori economici depune o oferta comuna, capacitatea tehnica si 
profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 

Informaţii privind 
experienţa similară 

 

 Cerinţele minime de calificare pentru demonstrarea 
capacităţii tehnice şi profesionale vor fi îndeplinite pe activităţi: 
proiectare lucrări şi execuţie lucrări. 
Proiectare  
 Cerinţe minime obligatorii - prezentare: 
- Formular nr. 1 E - „Declara ţie privind lista principalelor 
prestări de servicii în ultimii 3 ani”  

Se solicită prezentarea Formularului nr. 1 E şi anexei acestuia 
cuprinzând lista principalelor prestari de servicii similare . 

Lista principalelor servicii similare de proiectare prestate va 
conţine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, 
indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 

Pentru contractele de prestări servicii similare de proiectare 
finalizate si considerate de către ofertant semnificative pentru 
sustinerea experientei sale similare se va întocmi si se va prezenta: 
- Formular nr. 1 E – 1 -  ”Fisă de experienţă similară” 
 Contractele de servicii de proiectare prestate, prezentate în 
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fisele de experientă similară, se vor confirma prin prezentarea unor 
recomandări, certificate/documente emise sau contrasemnate de o 
autoritate ori de către clientul privat beneficiar: 
- Formular R_C ”Recomandare/Certificare” din partea 
beneficiarului  

Pentru contractele de prestări servicii similare  de proiectare 
finalizate se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor. 

Recomandarea trebuie să precizeze cel putin următoarele aspecte: 
- denumirea contractului, valoarea acestuia, perioada de derulare; 
- modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul 
derulării contractului respectiv; 
- dacă, pe parcursul derulării contractului, au fost înregistrate: 
neconformităti în îndeplinirea contractului care au condus la refaceri 
partiale sau totale a documentațiilor întocmite. 
Ofertantul trebuie să facă dovada că a încheiat şi finalizat, în ultimii 3 
ani: 
- cel putin un contract de prestari servicii  similar obiectului 
contractului supus procedurii de achizitie, a carui valoare sa fie 
de cel putin 71.000 lei (fără TVA ) prezentat în copie, cu mentiunea 
conform cu originalul, şi însoţit de copii legalizate  după procese 
verbale de predare a serviciilor prestate  şi de copii legalizate dupa 
recomandări; 
Pentru contractele in derulare se vor prezenta copii ale contractelor, 
cu mentiunea „Conform cu originalul”, semnatura si stampila 
operatorului economic care depune oferta 
 

Vor fi excluşi din procedură ofertanţii care nu şi-au îndeplinit sau 
şi-au îndeplinit defectuos obligaţiile contractuale asumate privind 
execuţia unui contract, precum şi ofertanţii care primesc referinţe 
negative din partea beneficiarilor (autorităţi contractante).  

 
Execuţie 
Cerinţe minime obligatorii: 
Prezentare: 
- Formular nr. 1 F - „Declara ţie privind lista principalelor lucr ări 
executate în ultimii 5 ani” 

Se solicită prezentarea Formularului nr. 1 F şi anexei acestuia 
cuprinzând lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani, 
insotita de certificari de buna executie. 

Lista principalelor lucrări similare executate va conţine valori, 
perioade de execuţie, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt 
autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 

Pentru contractele de execuţie lucrări finalizate şi considerate de 
către ofertant semnificative pentru susţinerea experienţei sale similare 
se va întocmi şi se va prezenta: 
- Formular nr. 1 F – 1 -  ”Fişă de experienţă similară” 

Execuţia lucrărilor se va confirma prin prezentarea unor 
recomandări, certificate/documente emise sau contrasemnate de o 
autoritate ori de către clientul privat beneficiar: 
- Formular R_C ”Recomandare/Certificare” din partea 
beneficiarului 

Pentru contractele de execuţie lucrări  finalizate, se vor prezenta 
recomandări din partea beneficiarilor. 

Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin următoarele aspecte: 
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- denumirea contractului, valoarea acestuia, perioada de derulare, 
locul executiei lucrarilor; 
- daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din 
domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; 
- modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul 
derulării contractului respectiv; 
- dacă, pe parcursul derulării contractului, au fost înregistrate: 

• neconformităţi în îndeplinirea contractului care au condus la 
refaceri parţiale sau totale a lucrărilor; 

• cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a 
executantului; 

• recepţii amânate sau respinse datorită nerespectării 
parametrilor de calitate. 

Ofertantul trebuie să facă dovada că in ultimii 5 ani a finalizat sau 
are in derulare: 
- cel puţin 1 contract de execuţie lucrari similare obiectului 
contractului a carui valoare sa nu fie mai mica de 1.670.000 lei fara 
TVA.   
Pentru contractele finalizate se vor prezenta copii dupa contracte, care 
vor contine mentiunea “conform cu originalul”, si copii legalizate 
dupa procese verbale de receptie si recomandari. 
Pentru contactele in derulare se vor prezenta copii ale contractelor 
care vor contine mentiunea “conform cu originalul”, semnatura si 
stampila operatorului economic care depune oferta 

Vor fi excluşi din procedură ofertanţii care nu şi-au îndeplinit sau 
şi-au îndeplinit defectuos obligaţiile contractuale asumate privind 
execuţia unui contract, precum şi ofertanţii care primesc referinţe 
negative din partea beneficiarilor (autorităţi contractante).  
 

Informaţii privind 
dotarea tehnică 

Cerinţă minimă obligatorie: 
Prezentare: 
- Formular nr. 1 H - „Declara ţie privind utilajele, instalaţiile, 
mijloacele de transport,  echipamentele tehnice de care dispune 
operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului” 

Se solicită prezentarea Formularului nr. 1 H şi anexei acestuia 
cuprinzând lista utilajelor, instalaţiilor, mijloacelor de transport, 
echipamente tehnice, laboratoare etc. pe care operatorul economic se 
obligă a le utiliza pentru îndeplinirea contractului de proiectare si  
execuţie lucrări. 

Informaţii privind 
personalul tehnic de 

specialitate şi de 
asigurarea calităţii 

Cerinţe minime obligatorii: 
Prezentare: 
- Formular nr. 1 I - „Declara ţie privind efectivele medii anuale ale 
personalului angajat şi al cadrelor de conducere” in ultimii 3 ani. 

Se solicită prezentarea Formularului nr. 1 I şi anexei acestuia cu 
specificarea persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea 
contractului, precum şi a oricăror alţi specialişti cu sarcini-cheie în 
îndeplinirea contractului, în conformitate cu specificul lucrărilor ce 
fac obiectul contractului . 
Este obligatoriu ca din echipa de coordonare a contractului sa 
 faca parte minim: 
- Cel putin un manager de proiect 
- Ingineri constructori, specializarea constructii civile cu  
experienta in proiectare; 
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- Ingineri/subingineri constructori, specializarea instalatii, cu  
experienta in proiectare     
-  Arhitecti  cu vechime in domeniu; 
Deasemenea, se va prezenta obligatoriu un verificator de  
proiect atestat pe specialitati. Ofertanţii vor anexa, atestate  
pentru cerinţele stabilite prin lege, în funcţie de categoria de  
importan ţă a construcţiei, pentru cel putin  categoria de  
importanta  E - economie de energie. 
- Ingineri constructori, specializarea constructii civile, cu vechime  
in executia lucrarilor ; 
-   Responsabil tehnic cu executia pentru domeniul constructii  
civile; 
- Responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii pentru 
domeniile constructii civile si produse pentru constructii; 
Prezentare: 
Se vor prezenta cv-uri pentru persoanele responsabile de contract atat 
pe parte de proiectare cat si pe parte de executie, copii dupa 
diplome/atestate/autorizatii, copii dupa contracte de munca sau 
colaborare  si declaratii de disponibilitate. 

 
V. 5)   STANDARDE DE ASIGURARE A CALIT ĂŢII 

Standarde de 
asigurare a calităţii 

 
Cerinţă minimă obligatorie: 
Prezentare: 
- Certificat privind implementarea şi menţinerea unui Sistem de 
Management al Calităţii, în conformitate cu cerinţele specificaţiei 
SR EN ISO 9001:2001 (2008) sau echivalent, în copie . 

           Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
 -Se va face dovada ca ofertantul detine cel putin o persoana  
atestata in  Sistemul de Management al Calităţii, conform SR EN 
ISO 9001:2008 sau echivalent (se vor prezenta copii dupa 
contracte de munca / colaborare si dupa atestate/certificate) 

 
V. 6)   STANDARDE DE ASIGURARE A PROTECŢIEI MEDIULUI 

Standarde de 
asigurare a 

protecţiei mediului 

Cerinţă minimă obligatorie: 
Prezentare: 
- Certificat privind implementarea şi menţinerea unui Sistem de 
Management de Mediu, în conformitate cu cerinţele specificaţiei SR 
EN ISO 14001:2005 sau echivalent, în copie  

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
- Se va face dovada ca ofertantul detine cel putin o persoana  atestata 
in Sistemul de Management de Mediu conform SR EN ISO 
14001:2005 sau echivalent (se vor prezenta copii dupa contracte de 
munca / colaborare si dupa atestate/certificate ) 

 
V. 7)   STANDARDE DE ASIGURARE A SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII 
OCUPAŢIONALE  

Standarde de 
asigurare a sănătăţii 
şi securităţii 
ocupaţionale 

Cerinţă minimă obligatorie: 
Prezentare: 
- Certificat privind implementarea şi menţinerea unui Sistem de 
Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, în 
conformitate cu cerinţele specificaţiei OHSAS 18001:2004 sau 
echivalent, în copie  

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
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- Se va face dovada ca ofertantul detine cel putin o persoana  atestata 
in Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii 
Ocupaţionale conform OHSAS 18001:2008 sau echivalent. (se vor 
prezenta copii dupa contracte de munca / colaborare si dupa 
atestate/certificate ) 
 
 

V. 8)   CERTIFICAT PRIVIND RESPONSABILITATEA SOCIAL A 

Standard  privind 
responsabilitatea 

sociala 

 
Cerinţă minimă obligatorie: 
Prezentare: 
- Certificat privind implementarea şi menţinerea unui Sistem de 
responsabilitate sociala, în conformitate cu cerinţele specificaţiei SA 
8000:2008 sau echivalent, în copie  

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
 Certificatele privind implementarea Sistemelor de Management conform standardelor 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 vor fi prezentate atat pe parte de 
proiectare cat si pe parte de executie. In cazul unei asocieri fiecare asociat trebuie sa 
faca dovada ca este cerfiticat conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, SA 8000. Ofertanţii care se află în curs de certificare privind implementarea 
Sistemelor de Management conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, SA 8000 nu vor fi calificaţi în etapa de evaluare a ofertelor. 
V. 9)   INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA  

Informaţii privind 
asocierea 

Cerinţă minimă obligatorie: 
Prezentare: 
- Formular AA - „Acord de asociere” 

Mai multi operatori economici se pot asocia cu scopul de a 
depune oferta comuna.  

Partenerii asociaţi nu pot participa la aceeaşi procedură şi ca 
ofertanţi asociaţi şi ca ofertanţi individuali sau ca asociaţi în mai 
multe asociaţii ori ca subcontractanţi ai unui alt ofertant. 

În cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinţele 
privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de 
exercitare a activitatii profesionale (inregistrarea) se 
demonstreaza de fiecare asociat in parte, iar situaţia economica si 
financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se 
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului.  

În cazul în care oferta declarată câştigătoare va fi o ofertă depusă 
de către o asociaţie de operatori economici, autoritatea contractantă va 
solicita ca asocierea operatorilor economici să fie legalizată – cu 
desemnarea unui lider de asociaţie – fără obligaţia ca prin această 
asociere să se formeze o nouă persoană juridică. 

Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri într-o 
asociere trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

a) Oferta trebuie să cuprindă toate informaţiile solicitate pentru 
fiecare partener din cadrul asocierii precum şi categoriile de 
servicii/lucrări executate de aceştia; 

b) Oferta trebuie să fie semnată într-un mod care obligă legal toţi 
partenerii; 

c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener 
conducator (Lider de asociaţie) - responsabil de contract şi această 
numire trebuie să fie confirmată printr-o împuternicire scrisă semnată 
de fiecare partener în parte; 
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d) Oferta trebuie să includă un acord de asociere prin care să se 
stipuleze că toţi partenerii sunt responsabili în mod legal, uniţi şi 
individual, pentru realizarea contractului, că partenerul conducător va 
fi autorizat să primească şi să transmită instrucţiuni în numele 
fiecăruia şi tuturor partenerilor şi că realizarea contractului, inclusiv 
plăţile, vor fi în responsabilitatea partenerului conducator (Liderului); 

e) Toţi partenerii din cadrul asocierii trebuie să rămână în această 
forma asociativă pe toată durata de realizare a contractului; 

f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificată, pe 
durata executării contractului, decât cu aprobarea prealabilă a 
Autorităţii Contractante şi numai în situaţii excepţionale. Noua 
asociere trebuie să îndeplinească cel puţin aceleaşi criterii de 
eligibilitate şi de conformitate ca cea iniţială. 

V. 10) INFORMAŢII PRIVIND SUBCONTRACTAN ŢII  

Informaţii privind 
subcontractanţii 

Cerinţă minimă obligatorie: 
Prezentare: 
- Formular nr. 1 G - „Declara ţie  privind partea/păr ţile din 
contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea 
acestora” 

Se solicită prezentarea Formularului nr. 1 G şi anexei acestuia. 
Lista cu subcontractanţii va fi însoţită de acordurile de 

subcontractare: 
- Formular AS - „Acord de subcontractare” 

Subcontractanţii trebuie să completeze cu propriile date şi să 
depună: 
- Formular IG_CA - „Informa ţii generale / Declararea cifrei de 
afaceri” 
cuprinzând informaţii privind operatorul economic şi cifra medie de 
afaceri din ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009). 
      Autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de 
achiziţie publică, prezentarea contractelor încheiate între viitorul 
contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele 
prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în 
anexe la contractul de achiziţie publică. 

Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de 
a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul 
autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să 
conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. 

În cazul în care nu se va subcontracta parte/părţi din lucrare se va 
completa cu „Nu este cazul”. 

V.11) INFORMAŢII PRIVIND RESPECTAREA CONDI ŢIILOR DE MUNC Ă ŞI 
PROTECŢIA MUNCII, PROTEC ŢIA MEDIULUI 

Declaraţie privind 
respectarea condiţiilor de 

muncă 

Ofertanţii au obligaţia de a indica în cadrul ofertei faptul că la 
elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la 
condiţiile de muncă şi protecţia muncii, PSI, protecţia 
mediului conform prevederilor actelor normative: 
- Legea privind securitatea şi sănătatea în munca nr.319/2006, 
HG nr.1091/2006 cerinte minime de securitate şi sanatate pentru 
locul de munca, O.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului 
modificata şi completata  şi a Legii   nr. 307/ 2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor. 
Formular DPM  – „Declaraţie privind respectarea obligaţiilor 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii” 

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
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Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obţine informatii 
privind: 

Legislatia fiscala: www.mfinante.ro  
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro 
Protectia muncii şi conditii de munca: www.inspectmun.ro 

 

 

Note:   
Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din O.U.G. 

nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta 
iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care 
confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia 
de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze 
succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe, inclusiv, dacă au fost 
solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea. 

În cazul în care uzează de dreptul prevăzut mai sus, ofertantul are obligaţia de a 
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea 
cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în 
acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 
3 zile lucrătoare. 

 

În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi art. 190 din OUG nr. 34/2006 
cu modificările şi completările ulterioare, ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi 
financiară, precum şi capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament 
ferm de susţinere din partea unui terţ, incheiat in forma autentica autoritatea contractantă are 
obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor 
minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire. 

 
În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse 

efectiv la dispoziţia ofertantului -fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal-, 
angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să 
evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de 
necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. 

 
În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare 

cum ar fi experienta similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări 
furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al 
cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, 
angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, 
în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, 
persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară  a 
obligaţiilor contractuale prin implicarea să directă. 

 
În situaţiile de mai sus, susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii 

contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă 
având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. 

 
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul 

de achiziţie publică. 
 

VI. PREZENTAREA OFERTEI 

        

VI.1)  Vizitarea amplasamentului Autoritatea contractantă recomandă operatorilor 
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economici interesaţi să viziteze şi să examineze 
amplasamentul, inclusiv împrejurimile şi să obţină 
toate informaţiile care pot fi necesare în vederea 
elaborării ofertei. Informatii suplimentare se pot 
obtine de la domnul sing. Ispas Aurel – tel. 0240 / 
543001, 0240 / 543003. 
Vizita in teren se va efectua in data de 20.10.2010, 
orele 15.30, impreuna cu reprezentantii achizitorului. 
Se va completa Formularul VT  , din cadrul Sectiunii 
Formulare si modele care va fi semnat si stampilat de 
un reprezentant al autoritatii contractante. 
Operatorii economicii interesati îşi asumă riscul 
producerii unui eventual accident care s-ar putea solda 
cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu 
pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Operatorii 
economicii interesaţi vor suporta orice eventuale 
cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării 
amplasamentelor. 
 

VI.2)  Limba de redactare a ofertei Limba română 
VI.3)  Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile. Ofertantul are obligatia de a mentine oferta 

valabila pe toata perioada de valabilitate. 
VI.4) Garanţie de participare 
Solicitat   ����          Nesolicitat  � 

Cerinţă obligatorie:  
- Cuantumul garanţiei de participare:  17.428 lei 
- Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare:  90 zile calendaristice de la data 
deschiderii ofertelor 
- Forma de constituire a garanţiei de participare care 
va fi acceptată: 

• Scrisoare de garanţie bancară (original). 
• Ordin de plata in contul Autoritatii 

Contractante cu confirmarea intrarii in cont a 
garantiei la data deschiderii ofertelor, contul 
nr. RO 44TREZ 6445006XXX000175 deschis la 
Trezoreria Sulina; 

• Instrument de garantare emis in 
conditiile legii de o societate bancara sau de o 
societate de asigurari (original). 

Modelul de scrisoare de garanţie bancară este 
prezentat în Formularul SGB – „Scrisoare de 
garanţie bancară pentru participare cu ofertă la 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică”. 

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca 
plata garantiei se va executa : 

1) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei 
persoanei garantate, in conformitate cu contractul 
garantat, sau 

2) neconditionat, respectiv la prima cerere a 
beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la 
culpa persoanei garantate. 
1) Scrisoarea trebuie prezentată în ORIGINAL  şi 

anexată/ataşată la coletul cu oferta; 
2) Să facă referire expresă la procedura organizată 
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de autoritatea contractantă; 
3) Să conţină în clar denumirea autorităţii 

contractante în favoarea căreia s-a constituit; 
4) Valoarea garanţiei să corespundă sumei fixe 

solicitate prin documentaţia de atribuire; 
5) Să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost 

constituită care trebuie să corespundă cu cea 
înscrisă în documentaţie; 

6) Să conţină parafa lizibilă a băncii emitente şi 
semnătura autorizată; 

7) Să fie emisă pentru operatorul economic care a 
depus oferta. 

Ofertele care nu sunt însoţite de dovada 
constituirii garan ţiei pentru  participare vor fi 
respinse la deschidere. 

În cazul in care ofertantul este o asociere, 
incadrarea in IMM se va analiza cu privire la 
asociere in ansamblu. Astfel, chiar daca toti 
asociatii se incadreaza in mod individual, in 
categoria IMM, reducerea de 50% a cerintei 
privind cuantumul garantiei de participare nu se 
va aplica daca asocierea in ansamblu nu se 
incadreaza in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii.  

AC. va retine garantia pentru participare, ofertantul 
pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta: 

- isi retrage oferta in perioada de valabilitate a 
acesteia; 

- oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie 
garantia de buna executie in perioada de valabilitate a 
ofertei si, oricum nu mai tarziu de 15 zile de la 
semnarea contractului; 

- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa 
semneze contractul de achizitie publica, in perioada de 
valabilitate a ofertei 

Garantia de participare constituita de catre ofertantii 
a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se va 
returna de catre AC, dupa semnarea contractului de 
achizitie publica cu ofertantul a carei oferta a fost 
desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile 
lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate 
a ofertei. 

 
 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice: 
Conditie obligatorie:  

  Este obligatorie întocmirea propunerii tehnice astfel încât, sa acopere minim toate 
cerintele din caietul de sarcini, iar în procesul de evaluare, informaţiile din propunerea tehnică 
să permită identificarea facilă a corespondenţei cu cerinţele tehnice din caietul de sarcini. 
Cerinţă obligatorie: 
Prezentare: 
- Planul de organizare a execuţiei lucrărilor (POE) 

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
- Procedurile tehnice de execuţie (PTE) 
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Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
- Planul calităţii pentru execuţia lucrărilor (PC)  

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
- Planul calitatii pentru serviciile de proiectare 

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
- Planul de protecţie a mediului pentru lucrarile de reabilitare (PM) 

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
- Planul privind identificarea , evaluarea riscurilor profesionale si  masuri de diminuarea 
/eliminarea riscurilor 

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
- Formular C1 – ”Grafic fizic şi valoric de execuţie a lucrării” 

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
 
Se vor prezenta explicit si suficient de detaliat modul de organizare a executiei lucrarilor, 

operatiunile tehnologice, planul calitatii si planul de control al calitatii, verificari si incercari, 
precum si masurile specifice si costurile aferente pentru protectia muncii, protectia mediului, 
PSI, etc. 

 
Propunerea tehnică va fi prezentată în format scris. În cadrul propunerii tehnice se vor 

specifica/ prezenta: 

1. activităţile principale care se vor desfăşura pentru elaborarea fiecărui tip de documentaţie 
tehnică  

2. standardele, normele tehnice, normativele, actele normative de care se va ţine seama în 
elaborarea documentaţiilor tehnice. 

3. activităţile principale care se vor desfăşura pentru a asigura execuţia lucrărilor – se va ţine 
seama de faptul că imobilul va fi sub exploatare. 

4. lucrarile de reparatii si refacere a sarpantei si indicarea tipului de invelitoare; 

5. indicarea tipului de tâmplărie PVC care va fi folosită şi a caracteristicilor constructive şi 
funcţionale ale acesteia (număr de camere, indicele de transfer termic pentru ramă Ur, 
număr de cicluri închidere-deschidere pentru care e garantată etc.) 

6. indicarea tipului de geam termoizolant care va fi folosit (grosimea şi tipul foilor de geam, 
caracteristicile termice şi fonice ale acestora) 

7. indicarea tipului de termosistem care va fi folosit cu indicarea tehnologiei de montaj şi a 
caracteristicilor termice ale acestuia 

8. măsuri specifice care se vor aplica pentru a asigura protecţia mediului 

9. măsuri specifice de protecţia muncii pe toată durata execuţiei lucrărilor. 

In cadrul propunerii tehnice se va prezenta obligatoriu graficul de prestare a serviciilor de 
proiectare tehnica Formularul nr. 11 D , precum si planurile calitatii propuse pe domeniile de  
proiectare si executia lucrarilor de reabilitare. 
 In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta proiectele tehnice faza PAC pentru cele 2 blocuri. 
Propunerea tehnică se va prezenta în original şi o copie, îndosariate, în plicuri închise şi sigilate 
pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE 
TEHNICĂ ORIGINAL, respectiv PROPUNERE TEHNICĂ COPIE 
VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare: 
Propunerea financiară va fi prezentată în format scris. 

Propunerea financiară se va întocmi astfel: 

-Pentru activitatea de proiectare tehnica, se va prezenta un preţul unitar pe metru patrat de 
suprafata proiectata care va include toate şi orice costuri legate de proiectare, valoarea asistentei 
tehnice acordata de proiectant pe parcursul executiei lucrarilor, precum şi valoarea aferentă 
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verificării proiectului precum si alte  cheltuieli pe care operatorul economic le va considera 
necesare  pentru realizarea activităţii respective, mai puţin TVA.  
 
-Pentru activitatea de execuţie a lucrărilor, pe baza listelor de cantităţi estimate specificate în 
caietul de sarcini, se va prezenta un preţ unitar pe metru patrat de suprafata anvelopata  care va 
include toate şi orice costuri legate de cheltuielile necesare pentru realizarea activităţii 
respective, mai puţin TVA, in conformitate cu Indicatoare Norme de Deviz pentru lucrari de 
constructii. 
 
- La calculul pretului unitar pe metru patrat de suprafata anvelopata, in functie de solutiile 
propuse de proiectant se pot folosi articolele de deviz corespunzatoare solutiei care  sunt 
enumerate in  Caietul de Sarcini. 
 
La stabilirea valorii ofertei se va avea in vedere pretul  pe total suprafata proiectata  
( 10.220 mp) respectiv pe un mp de suprafata proiectata  cat si pretul pe total suprafata 
anvelopata ( 9897mp) respectiv pe un  mp  de suprafata anvelopata. 
Se va completa Formularul de oferta 10.C 
 
Valorile corespunzătoare din Anexa 1 la Formularul de oferta 10.C fac parte integranta din 
acesta . Data pentru care se determina echivalenta leu / euro: curs BNR din data de 
12.10.2010. 

Propunerea financiară se va prezenta în original şi o copie, îndosariate, în plicuri închise şi 
sigilate pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE 
FINANCIARĂ ORIGINAL, respectiv PROPUNERE FINANCIARĂ COPIE 

 
Neprezentarea propunerii tehnice si/sau propunerii financiare, sau prezentarea incompleta a 
acestora fata de cerintele prevazute in Caietul de sarcini are ca efect descalificarea 
ofertantului. 
VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 
 
 
 
 

• Adresa la care se depune oferta: 
Destinatar: Primaria orasului Sulina, jud. Tulcea 

Adresa: str. I, nr. 180, jud. Tulcea 
–SECRETARIAT –  

• Data limita pentru depunerea ofertei: 
 Data: 02.11.2010, ora: 12⁰⁰  

• Numărul de exemplare:1(unul) original + 1 
(o) copie. In eventualitatea unei discrepante 
intre original si copie, va prevala originalul. 

• Modul de prezentare a documentelor care 
însoţesc oferta: 

Documentele de calificare, propunerea tehnică şi 
propunerea financiară se vor prezenta îndosariate şi se 
vor introduce în plicuri distincte, marcate 
corespunzător, închise şi sigilate. 

Ofertantul va introduce oferta sa în ORIGINAL şi 
COPIE, separat, în plicuri, închise şi sigilate, notându-
se corespunzător plicurile cu ORIGINAL şi COPIE. 

Plicurile se vor introduce într-un plic/colet 
exterior, închis corespunzător şi netransparent. 

Plicurile interioare, sigilate, inscripţionate cu 
ORIGINAL şi, respectiv, COPIE  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. 
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Plicul exterior, sigilat, trebuie să fie marcat cu 
numele si adresa ofertantului, denumirea obiectului 
supus procedurii de achizitie, adresa autorităţii 
contractante, precum  şi cu inscripţia: 

”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 
02.11.2010 ,ORELE 14ºº” 

Dacă plicul exterior nu este sigilat şi marcat 
conform prevederilor de mai sus, autoritatea 
contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate 
pentru rătăcirea sau deschiderea prematură a ofertei. 
 Neprezentarea documentelor de calificare, a 
propunerii tehnice şi financiare, aşa cum au fost 
solicitate, are ca efect descalificarea ofertantului. 

ORIGINALUL şi COPIA vor fi tipărite sau scrise 
cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate si 
numerotate pagina cu pagina, de reprezentantul / 
reprezentantii autorizat / autorizati sa angajeze 
ofertantul in contract, si vor fi prezentate pe baza unui 
opis 

Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris 
peste cel dinainte, este validat / validata doar daca 
este vizata de catre persoana / persoanele autorizata / 
autorizate sa semneze oferta. 
Ofertantul trebuie sa isi ia toate masurile astfel incat 
oferta sa fie primita si inregistrata, de catre autoritatea 
contractanta, pana la data limita de depunere, stabilita 
in invitatia de participare. Ofertele pot fi transmise 
prin posta sau depuse direct, de catre ofertant, la 
adresa indicata in anuntul de participare. Indiferent de 
modalitatea de depunere / transmitere, ofertantul isi 
asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta 
majora. 

- Scrisoarea de înaintare a ofertei – conform 
modelului Formular SI ; 

- Dovada constituirii garanţiei de participare 
la procedura de achiziţie. Neatasarea dovezii de 
achitare a garantiei de participare va avea drept efect 
respingerea ofertei (art. 33 alin. 3, lit. b din H.G. nr. 
925 / 2006, modificata prin H.G. nr. 834 / 2009).  

-Imputernicirea reprezentantului legal al 
ofertantului- Formularul IMP in original si copie 
C.I. - nu vor fi introduse în plicurile cu celelate 
documente ale ofertei, ci se vor depune o dată cu 
acestea la Secretariatul autorităţii contractante (ataşate 
coletului conţinând oferta). 

Oferta trebuie sa fie ferma, sa aiba caracter 
definitiv si obligatoriu pe toata durata de valabilitate 
precizata. 

VI.7)   Data limita de depunere a 
ofertelor. 

Data limită pentru depunerea ofertei: 
02.11.2010  orele 12⁰⁰.  

V.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

 Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, 
prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante 
până la data şi ora deschiderii ofertelor. 
 Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de 
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a-şi modifica oferta dupa expirarea datei limita 
stabilită pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea 
excluderii acestuia din procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei 
de participare. 
 Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, 
până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, 
adresând pentru aceasta autorităţii contractante o 
cerere de retragere a ofertei în vederea modificării, cu 
amendamentul ca pe plicul exterior, se va marca in 
mod obligatoriu si inscriptia « MODIFICARI ». 
Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în 
legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua 
ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită 
în documentaţia de atribuire. 
  Ofertele depuse după data şi ora limită 
de depunere a ofertelor sau ofertele depuse la altă 
adresa decât cea indicată în invitatia de participare şi 
în documentaţia de atribuire vor fi declarate întârziate 
şi se returnează nedeschise.  
 

V.11) Deschiderea ofertelor  1. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 
 Data: 02.11.2010 - ora 14⁰⁰  
 Locul deschiderii ofertelor: 
 Sediul Primariei Orasului Sulina str. I, nr. 
180, judetul Tulcea. 
 
2. Condiţii pentru participanţii la şedinţa de 
deschidere: 

Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la 
deschidere, prin reprezentanţii săi, care vor prezenta 
un document din care să reiasă că sunt împuterniciţi să 
participe la sesiunea de deschidere a ofertelor – 
conform Formular IMP.  
• Comisia de evaluare va întocmi un proces verbal 

de deschidere a ofertelor semnat atât de membrii 
comisiei de evaluare cât şi de reprezentanţii 
ofertanţilor prezenţi la şedinţa de deschidere, in 
care se consemneaza modul de desfasurare a 
sedintei, aspectele formale constatate la 
deschiderea ofertelor, elementele principale ale 
fiecarei oferte, lista documentelor depuse de catre 
fiecare operator economic in parte.  

Autoritatea Contractanta  va transmite un exemplar al 
procesului verbal tuturor operatorilor economici 
participanti la procedura de atribuire, in cel mult 1 zi 
lucratoare de la deschidere, indiferent daca acestia au 
fost sau nu prezenti la sedinta. 

 Orice decizie cu privire la evaluarea ofertelor 
se va adopta de catre comisia de evaluare in cadrul 
unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a 
ofertelor. 
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VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 

VII.1)  Preţul cel mai scăzut � 
VII.2)  Cea mai avantajoasă ofertă economică ���� 

   

FACTORI DE EVALUAREA A OFERTELOR 

Nr.crt. Factori de evaluare Punctaj maxim 

1. Pretul ofertei 50 puncte 

2. Termen de finalizare a proiectelor 10 puncte 

3. 

4. 

Durata de executie a lucrarilor 

Perioada de garantie a lucrarilor(luni) 

25 puncte 

        15 puncte 

 

Nota: Termenul de finalizare a proiectelor va fi exprimat in zile caledaristice. Ofertantii care 
nu vor respecta aceasta cerinta, vor primi (0) zero puncte la factorul de evaluare “ termen de 
finalizare a proiectelor”. 
  

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 
Punctajul total acordat pentru fiecare oferta, se va calcula pe baza formulei: Ptotal = P1 +P2 

+P3+P4. 
din care: 
1. Punctajul pentru factorul de evaluare “pretul ofertei”, se acorda astfel: 
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 50 de puncte; 
b) pentru alt prêt decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel:  

P1(n) =(prêt minim / pretn x 50 
 

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “ termen de finalizare a proiectelor” se acorda 
astfel: 

a) pentru cel mai mic termen de finalizare se acorda punctajul maxim factorului de 
evaluare respectiv. 

b) Pentru un termen mai mare decat cel prevazut la lit. (a), se acorda punctajul astfel: 
P2(n)= (termen minim de finalizare / termenn) x 10. 
 
3. Punctajul pentru factorul de evaluare “ durata de executie a lucrarilor”, se acorda 

astfel: 
a) pentru cea mai mica durata de executie, se acorda punctajul maxim factorului de 

evaluare respectiv. 
b) Pentru o durata de executie mai mare decat cea prevazuta la lit. (a), se acorda 

punctajul astfel: 
P3(n) = durata minima prevazuta / durata(n) x 25.  
 
4. Punctajul pentru factorul de evaluare “ Perioada de garantie a lucrarilor” se acorda 

astfel: 
a. pentru o perioada de garantie a lucrarii maxima se acorda punctajul maxim 

factorului de evaluare respectiv. 
b. Pentru o perioada de garantie a lucrarii mai mica decat cea prevazut la lit. (a), 

se acorda punctajul astfel: 
P4(n)= (termenn / termenmaxim) x 15. 
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VIII.  ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU  
 
VIII.1) Ajustarea preţului 
contractului 

Da |_|        Nu|X| 
Pretul contractului este ferm. 

VIII.2) Garanţia de bună 
execuţie a contractului 
 

Da |X| Nu|_| 
Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către 

contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de 
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 
contractului. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii 
contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,  
autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia 
contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 
• Cuantumul garanţiei de bună execuţie: 5% din preţul fără TVA 

al contractului  
• Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie: 

• Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie – 
prezentată în ORIGINAL; 

• Reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
parţiale. 

În cazul în care optează pentru modalitatea de constituire a 
garanţiei de bună execuţie prin reţineri succesive din facturi, 
contractantul are obligaţia de a deschide un cont de garanţii la 
dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. 
Suma iniţială care se depune de către contractant, in contul astfel 
deschis în termen de maxim 5 (cinci) zile de la semnarea 
contractului, în contul astfel deschis va fi de 0,5 % din preţul 
contractului fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului 
autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont  prin 
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, 
până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. 

Fiecare ofertant are obligatia de a preciza în cadrul propunerii 
financiare pentru care mod de constituire a garantiei de bună 
execuţie optează. 

Modul de restituire a garanţiei de bună execuţie: 
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data 

încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă 
autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de 
garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie 
finală. 
 

 

 
 BIROU URBANISM,                COMPARTIMENT ACHIZI TII PUBLICE, 
   

 Sing. Aurel ISPAS                Alina TRISCA 
 
 
C.A.P. / Trisca Alina 


