FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. a. Autoritatea contractantă
Denumire: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Adresă: localitatea BRETEA ROMÂNĂ, STR. PRINCIPALĂ NR. 15, judetul Hunedoara
Localitate: BRETEA ROMÂNĂ
Cod poştal:
Ţara: ROMÂNIA
337115
Persoana de contact: MOŢ DORU
Telefon: 0254733356
Responsabil Achizitii Publice
0760678704
E-mail: proiecte@bretea-romana.ro
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):

Fax: 0254733356

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv
cele subordonate la nivel regional sau local
□ agenţii naţionale
X autorităţi locale
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională
□ altele (specificaţi)

□ servicii publice centrale
□ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ mediu
□ afaceri economico-financiare
□ sănătate
□ construcţii şi amenajări teritoriale
□ protecţie socială
□ recreere, cultură şi religie
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele (specificaţi)
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □
nu X

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
X la adresa mai sus menţionată, în intervalul orar:
de luni pana joi 10:00 – 15:00
vineri 8:00 – 13:00

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
Data 29.10.2010 /ora limită 10:00 / adresa: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ – Str. Principală nr. 15,
localitatea Bretea Română, jud. Hunedoara
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 03.11.2010
Vizita în teren ***: 29.10.2010 , ora 10:00
*** NOTĂ : VIZITA ÎN TEREN ESTE CONDIŢIE OBLIGATORIE PENTRU A PARTICIPA LA
LICITAŢIE
OFERTANŢII CARE NU PARTICIPĂ LA VIZITA ÎN TEREN NU POT PARTICIPA LA LICITAŢIE

I c) CĂI DE ATAC
Eventulalele contestaţii se pot depune:
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor
- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă

Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa 2
B se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap.IX din ordonanţă..

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor
Adresă:str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Localitate:
Bucuresti
Cod poştal: 030084 Ţara:Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon:0213104641
Adresă internet: www.cnsc.ro
Fax: 0213104642

Denumirea instanţei competente: Judecatoria Hateg, jud. Hunedoara
Adresă:Hateg, str. Mihai Viteazu, nr. 9
Localitate:
Hateg , jud. Hunedoara
Cod poştal: 335500 Ţara:Romania
E-mail:
Telefon:0254770922
Adresă internet:
Fax:0254770922

I.d.Sursa de finanţare:
Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce
urmează a fi atribuit

După caz, proiect/program finanţat din fonduri
comunitare da □ nu X
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program

Buget local

II.OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE SI MODERNIZARE CAMIN
CULTURAL DIN LOCALITATEA BRETEA ROMÂNĂ, COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespunde în cea mai mare parte obiectului
contractului sau achiziţiei)
(a) Lucrări

X

Execuţie
Proiectare şi execuţie X

(b) Produse

□

Cumpărare □
Leasing □

(c) Servicii

□

Categoria serviciului 2A □
2B □

Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor specificate
de autoritatea contractantă □

Închiriere □
Cumpărare în rate □

Principala locaţie a lucrării
Localitatea Bretea Română, comuna
Bretea Română

Principalul loc de livrare
________________

(se specifică din care categorie de
servicii aparţine obiectul
contractului: fie din Anexa 2A , fie
din Anexa 2B)
Principalul loc de prestare
____________________

Cod CPV □□□□□□□□
Cod CPV 45212300 – 9 : Lucrari
Cod CPV
de constructii de cladiri destinate
activitatilor artistice si culturale
Cod CPV 71322000-1 : Servicii de
proiectare tehnică pentru construcţia
de lucrări publice
II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: X
Încheierea unui accord-cadru: □

□□□□□□□□

II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică
ani □□ luni 9 zile □□ de la atribuirea contractului
sau începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/)
II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul)
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□
nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat

Acordul-cadru cu
un singur operator

□

Durata acordului-cadru:
Durata în ani □□ sau luni □□□
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □
Dacă DA,
____________________________________
(se fac precizări suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui
acord-cadru)
II.1.6) Divizare pe loturi

da □ nu X

Ofertele se depun pe:
un singur lot □
unul sau mai multe □

toate loturile □

Alte informaţii referitoare la loturi:
.................................................................................................................................
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate

da □ nu X

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
Servicii de proiectare şi execuţie lucrari de extindere si modernizare a caminului cultural din satul Bretea
Română

II.2.1) Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări (se vor include după caz, suplimentări de cantităţi şi opţiuni, dacă
există)
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata a contractului : 564.516 lei
III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere )
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

da□
da□

nu X
nu X

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
□
Licitaţie restrânsă
□
Licitaţie restrânsă accelerată □
Dialog competitiv
□

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică

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

da X nu □

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică:
Licitaţia electronică se utilizează înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică.
Ofertanţii participanţi trebuie sa fie înregistraţi în SEAP ca operatori economici pentru a putea participa la faza
de licitatie electronica. In aceasta etapa, procesul de reofertare se refera numai la preturi.
Licitatia electronica se va realiza si finaliza intr-o singura runda - 1 zi (24 ore). Operatorii economici ale
caror oferte sunt ADMISIBILE in urma etapei de evaluare, vor fi inscrisi de autoritatea contractanta
pentru etapa finala a licitatiei electronice in Anuntul ce va fi publicat pe SEAP.
Anuntul pentru licitatia electronica se va publica pe SEAP dupa terminarea etapei de evaluare a ofertelor. La
licitatia electronica pot sa participe numai operatorii economici care au depus oferta pentru aceasta procedura,
care sunt inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre
Autoritatea Contractanta. La momentul finalizarii Licitatiei Electronice, sistemul informatic va pune la
dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea
in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire stabilit.
In cazul in care ofertantul declarat Admis, si care este inregistrat in SEAP, nu modifica, in cadrul fazei de
licitatie electronica, elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv (factorii de evaluare)- in acest
caz pretul, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior
desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.
Limitele valorilor minime până la care factorii de evaluare pot fi imbunătăţiţi – Imbunatatirea
factorilor de evaluare (creşterea punctajului) se face de catre operatorul economic astfel incat noii factori
ofertati sa nu afecteze oferta tehnica depusa si conditiile comerciale impuse prin documentatia de atribuire,
trebuie sa fie niste factori realisti astfel incat sa asigure acoperirea tuturor categoriilor de costuri.

Operatorul economic care in urma licitatiei electronice va prezenta oferta cea mai avantajoasa din punct de
vedere economic (punctajul cel mai mare), are obligatia ca in termen de 1 (o) zi lucratoare de la data finalizarii
fazei finale de licitatie electronica sa reconfirme in scris (fara alta solicitare din partea autoritatii contractante),
factorii ofertati in Licitatia electronica prezentand din nou Formularul de oferta (anexa nr. 29 A) insotit de
Anexele care sa sustina noua propunere financiara (punctul VI.4 Modul de prezentare a propunerii tehnice).
Pentru departajarea ofertelor cu acelaşi punctaj,autoritatea contractantă va proceda în felul următor:
- Se stabileşte ca ofertă câştigătoare acea ofertă care în final a prezentat preţul cel mai mic, sau
dacă şi preţurile finale sunt egale, ofertele se vor departaja în urma aplicării algoritmilor de calcul aferenţi
celorlalţi factori de evaluare, în ordinea ponderii acestora.
IV.3) Legislaţia aplicată (se completează cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice
- Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările
ulterioare,
- HG nr. 925 /2006 cu modificările şi completările ulterioare
- L 319/2006 - Legea securităţii si sănătăţii in munca împreună normele de protecţia muncii. Legea nr.10/1995
privind calitatea în construcţii;
- Ordin nr. 595/06.08.2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, cu modificările şi
completările ulterioare
- HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora;
Hotărârea nr. 940/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora
- Ordinul nr. 1485 din 29.09.2008 pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si
incercari in constructii in vederea autorizarii, aprobata prin ---Ordinul inspectorului general de stat al
Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 705/2006
- Ordinul nr. 1487 din 29.09.2008 pentru modificarea Procedurii de autorizare a personalului de specialitate in
constructii, aprobata prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr.
646/2007
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 28/09.01.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii, cu modificarile şi completările ulterioare
- Ordinul 863/02.07.2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008
- Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile
art.180 din ordonanţă
Informatii generale
Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din ordonanţă
Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta obligatorie:
Anexa nr. 10 Declaratie privind situatia personala a
operatorului economic
Cerinta obligatorie:
Anexa nr. 11 Informatii generale
Cerinta obligatorie:
Anexa nr. 10
Declaratie privind situatia personala a
operatorului economic
-Prezentarea certificatelor de atestare fiscală privind îndeplinirea

obligaţiilor exigibile de plată la data de 31.10.2010 către bugetul
general consolidat şi către bugetele locale, în original
- In cazul in care un ofertant se afla in oricare din situatiile
prevazute la art. 181 din OUG 34 , autoritatea contractanta il va
exclude din procedura pe acel ofertant.
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Cerinta obligatorie:
Persoane juridice/fizice române
-Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă instanţa competentă, în original sau
copie legalizată din care să reiasă că operatorul economic are
prevăzut în obiectul de activitate tipul de lucrare supus ofertării,
respectiv pentru codul CPV 45212300 – 9 (nu este obligatoriu
să aibă în domeniul de activitate serviciul de proiectare, acest
serviciu putând fi subcontractat);
-Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului, copie legalizată sau xerocopie certificată, pentru
conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă.
Persoane juridice /fizice străine

Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o formă de
înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere
profesional si documente din care sa rezulte ca ofertantul are in
obiectul de activitate prevazut tipul de lucrare supus ofertarii.
Documentele vor fi prezentate in traducere, in limba română,
legalizate in Romania.

V. 3) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia economicofinanciară
Solicitat X

Nesolicitat □

-

Se solicită:
Copie Bilanţ 2007, 2008, 2009 vizate de Direcţia de Finanţe
(Formular 10-Bilant, Formular 20-Contul de profit şi pierde)
Cerinţe minime:
- Cifra de afaceri medie calculată pe ultimii 3 ani trebuie să fie
cel puţin de 2 ori mai mare decât valoarea estimată a
contractului.
- Dovezi ale accesului sau disponibilitatea la resurse reale
negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau orice
alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow-ul
de execuţie a lucrării pentru perioada impusă (datate ulterior
datei de 20.10.2010)

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică
Cerinţe obligatorii:
- Experienţa similară – Declaraţie privind lista principalelor
Solicitat X
Nesolicitat □
lucrări similare executate în ultimii 5 ani în cadrul codului CPV
45212300 – 9 . (Anexa nr. 16), însoţită de certificări de bună
execuţie. Se vor prezenta copii după procesele verbale de recepţie
la terminarea lucrărilor. În cazul în care ofertanţii au avut
contracte similare în derulare cu autorităţi publice în ultimii 2 ani,
este obligatorie prezentarea recomandărilor.
- Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
de care poate dispune ofertantul pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului de lucrări – Anexa nr. 13 (Pentru
cele închiriate se va prezenta contractul de închiriere sau
contractul de furnizare materiale încheiat cu un furnizor
autorizat).

- Declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale
personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani
(Anexa nr. 14 )
- Declaratie privind informatiile referitoare la personalul de
conducere (Anexa nr. 17)
- Asigurarea tehnica propusa pentru executia lucrarii (Anexa nr.
33)
- Persoanele responsabile pentru executia lucrarilor (Anexa nr.
35)
- Personal muncitor de specialitate (Anexa nr. 42)
Declaraţia va fi însoţită de CV ale persoanelor responsabile
direct cu îndeplinirea contractului, precum şi ale oricăror alţi
specialişti cu sarcini cheie în îndeplinirea contractului.
Cerinţă minimă
Ofertantul va asigura responsabil tehnic cu execuţia atestat şi
responsabil cu calitatea lucrărilor atestat pentru categoria lucrarii
supuse procedurii de achizitie: se va prezenta CV şi atestare.
Informaţii privind subcontractanţii

Cerinţe obligatorii:
- Lista cu subcontractantii si specializarea acestora (daca este
cazul) – Anexa nr. 18
-În cazul în care serviciul de proiectare se subcontractează, se va
prezenta: persoana responsabilă de execuţia documentatiei
tehnico- economice ; lista cu personalul care realizează
serviciul de proiectare; CV- ul fiecărei persoane care realizeaza
proiectarea.
-Se va prezenta totodată copia dupa un precontract cu viitorul
subcontractant pentru realizarea serviciului de proiectare (dacă
proiectarea nu se realizează de către executantul lucrării)

V.5) Standarde de asigurare a calităţii
Solicitat X
Nesolicitat □

V.6) Standarde de protecţia mediului
Solicitat X
Nesolicitat

Cerinta obligatorie :
Documente care să certifice faptul că ofertantul respectă
standardele de asigurare a calităţii lucrărilor ce urmează a fi
executate pentru codul CPV 45212300 – 9
(ISO 9001 sau
echivalent, ).

Cerinta obligatorie :
Documente care să certifice faptul că ofertantul respectă
standardele de asigurare a protecţiei mediului pentru lucrările ce
urmează a fi executate pentru codul CPV 45212300 – 9 (ISO
14001 sau echivalent, ).
V.7) Standarde de protecţia a securităţii şi sănătăţii în muncă
Solicitat X
Cerinta obligatorie :
Nesolicitat
Documente care să certifice faptul că ofertantul respectă
standardele de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă pentru
lucrările ce urmează a fi executate pentru codul CPV 45212300
– 9 (ISO 18001 sau echivalent, ).
V.8) Standarde ale responsabilităţii sociale
Solicitat X
Cerinta obligatorie :
Nesolicitat
Documente care să certifice faptul că ofertantul respectă
standardele de asigurare a sistemului de management al
responsabilităţii sociale pentru lucrările ce urmează a fi

executate pentru codul CPV 45212300 – 9 (SA 8000 sau
echivalent, ).
V.9)Dacă este aplicabil, modul de
selectare/preselectare
- pentru licitaţia restrânsă, dialog competitiv,
negociere cu publicarea prealabilă a unui
anunţ, concurs de soluţii

În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, setul de cerinţe minime de calificare /
selecţie pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească va fi stabilit prin raportare la
fiecare lot în parte.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
Limba română.
VI.1) Limba de redactare a ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

VI.3) Garanţia de participare

Solicitată X

Nesolicitată □

60 de zile de la deschiderea ofertelor.
Garanţia de participare este în sumă de 11.290 lei.
1. Modul de constituire:
- prin scrisoare de garanţie bancară in original
- prin ordin de plata, confirmat de banca ofertantului; se
vor utiliza contul: RO83 TREZ 3745 006X XX00 0305,
Trezoreria Călan şi CIF 4521443.
- prin depunere in numerar la casieria autoritatii
contractante.
In cazul întreprinderilor mici şi mijlocii (se face dovada
prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările
ulterioare) garanţia de participare se constituie în procent
de 50% din valoare stabilită pentru aceasta, adică 5.645
lei .
2. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare la
licitaţie trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de
valabilitate a ofertei.
Modul de restituire a garanţiei de participare:
Garanţia de participare se restituie :
.- ofertantului câştigător: în cel mult 3 zile lucrătoare de
la data constituirii garanţiei de bună execuţie;
- ofertantului necâştigător; după semnarea contractului
de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost
desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile
lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei.
1.Elementele propunerii tehnice pentru execuţie se vor

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu Caietul de
sarcini 4 – Evaluare lucrări, cuprinzând şi valoarea totală
rezultată din totalizarea valorilor tuturor obiectelor
cuprinse în respectivul caiet de sarcini.
2. Documentatiile de proiectare se vor intocmi in
conformitate cu prevederile HG nr. 28/09.01.2008,
privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice cu
modificările şi completările ulterioare, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii,
Ordinului nr. 863/02.07.2008, pentru aprobarea
"Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotararea Guvernului nr. 28/2008;in conformitate cu
standardele nationale in vigoare pentru elaborarea
documentatiei tehnico - economice.
Documentaţiile de proiectare vor cuprinde fazele PT
(proiect tehnic) şi DE (detalii tehnice de execuţie). Se vor
înainta autorităţii contractante 2 exemplare pe suport
hârtie şi o copie pe suport electronic (CD, DVD). Toate
exemplarele pe suport hârtie vor fi vizate de un
verificator tehnic autorizat.
3. Se va prezenta Graficul fizic şi valoric de execuţie a
lucrării - proiectare + execuţie (Anexa nr. 36)

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

Formularele care trebuie prezentate:
- Formular de ofertă lucrari (Anexa nr. 29); se va
prezenta valoarea totală a ofertei şi detalierea acesteia
pentru proiectare şi execuţie.
- Anexa la formularul de oferta lucrari (Anexa nr. 29 A);
va cuprinde şi termenul convenit de plată în funcţie de
care se va calcula punctajul (acelaşi cu termenul convenit
de plata din propunerea de contract).
Valoarea ofertei se va prezenta ferm în lei.
Adresa la care se depune oferta:
Sediul Primăriei comunei Bretea Română, str. Principală
nr.15, localitatea Bretea Română, jud. Hunedoara.
Data limită pentru depunerea ofertelor:
05.11.2010, ora 10:00
Numărul de exemplare: 1 original + 1 copie
Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta:
În plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona titlul
proiectului:
a) PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE SI
MODERNIZARE CAMIN CULTURAL
LOCALITATEA BRETEA ROMÂNĂ, COMUNA

BRETEA ROMÂNĂ
b) „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA
05.11.2010, ora 11 ".
Plicul va conţine în interior 2 plicuri sigilate şi
ştampilate Original şi Copie.
Paginile ofertei vor fi numerotate şi fiecare plic va
conţine un opis al documentelor.
Dovada constituirii garantiei de participare nu va fi
continuta in plicul sigilat , fiind prezentata separat,
atasata intr-o folie lipita de plicul sigilat si stampilat.
Pe langă documentele de calificare, cele
cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate
se vor prezenta şi următoarele documente:
Împuternicirea scrisă din partea ofertantului,
pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de
deschidere a ofertelor.
Nu se acceptă oferte alternative.

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

VI.9) Deschiderea ofertelor

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

05.11.2010, ora 10:00, la biroul Buget- contabilitate:
Comuna Bretea Română, str. Principala. Nr. 15,
localitatea Bretea Română, jud. Hunedoara
Persoana care inregistreaza ofertele: Moţ Doru –
responsabil Achiziţii Publice
1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin
solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la
data şi ora deschiderii ofertelor.
2. 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. 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. Pentru a fi considerate parte a
candidaturii/ofertei, modificările trebuie prezentate cu
amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod
obligatoriu, şi inscripţia "MODIFICĂRI”.
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad
în sarcina operatorului economic.
4. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante
decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru
depunere este considerată întârziată şi se returnează
nedeschisă.

Deschiderea ofertelor se face in data de 05.11.2010, ora
11:00, la sediul autoritatii contractante.
Participantii la sedinta de deschidere a ofertelor trebuie sa
prezinte imputernicire semnată de reprezentantul legal al
operatorului economic, pentru persoana fizică autorizată
să participe la şedinţa de deschidere, dacă la deschiderea
ofertelor nu participă reprezentantul legal.

VI.1) Preţul cel mai scăzut
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică X
Factor de evaluare
Pondere
1. Preţ
1. 50 %
2. Durata de executie
2. 25 %
3. Termenul de plata
3. 25 %
4..........................
............................
5...........................
............................

Factor de evaluare
6............................
7............................
8............................
9...........................
10..........................

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
1.Punctajul pentru factorul de evaluare „Preţ” se acordă astfel:
TOTAL

Pondere
................................
...............................
...............................
..............................
..............................

50 puncte

a)pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim de 50 de puncte alocat
factorului de evaluare respectiv (Pctmax);
b)pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:

P1 fin = Pct max ×

Pr et min
unde:
Pr et of

P1fin=punctajul ofertantului evaluat
Pretmin=pretul cel mai mic din oferte
Pretof=pretul ofertantului evaluat
Preţurile care se compara în vederea acordării punctajului sunt preţurile prevăzute la secţiunea
financiară (Anexa nr. 29).
2. Durata de executie se exprima in luni (fara fractiuni). Punctajul pentru factorul de evaluare „Durata de
execuţie” se acordă astfel:
TOTAL

25 puncte

a)pentru cea mai mică durată de execuţie se acordă punctajul maxim de 25 puncte alocat factorului de
evaluare respectiv (Pctmax);duratele de executie care se compara sunt cele din formularul de oferta lucrariAnexa nr. 29 .
b)pentru altă durată decât cea prevăzută la lit. a) se acordă punctaj astfel:

P2 fin = Pct max ×

Durmin
Durof

unde:
P2fin = punctajul ofertantului evaluat
Durmin = durata minimă

Durof = durata ofertei
3. Termenul de plata este definit ca termenul convenit de timp exprimat in luni (fara fractiuni), de la
data facturii intocmita de executant dupa terminarea lucrarii (in urma semnarii procesului verbal de terminare a
lucrarilor), prezentat în propunerea de contract la punctul 17.1. Termenele de plata care se compara sunt cele din
Propunerea de contract, punctul 17.1 şi din prezenta fişă de date a achiziţiei- respectiv Anexa nr. 29 A
(trebuie să aibă aceaşi valoare). Punctajul pentru factorul de evaluare „Termenul de plata” se acordă astfel:
TOTAL

25 puncte

a)pentru termenul de plata de 24 luni (Tplmax) sau mai mare se acorda punctajul maxim de 25 de puncte
(Pctmax);
b)pentru alt termen de plata (exprimat in luni) mai mic de 24 de luni se acordă punctaj astfel:

P3 fin = Pct max ×

Tpl of
Tpl max

unde:
P3fin = punctajul ofertantului evaluat
Tpl of = termenul de plata exprimat in luni al ofertantului evaluat

Tpl max = 24 luni = termenul de plata maxim (exprimat in luni), pentru care se acorda
punctajul maxim
Punctajul general al fiecărei oferte se determină prin însumarea punctelor obţinute de la fiecare criteriu în
parte.

Pof = P1fin +P2fin +P3fin

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VII.1) Ajustarea preţului contractului
da □ nu X
VII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului
da X nu□

- Cuantumul garanţiei de bună execuţie: 10 % din valoarea
contractului, fără TVA;
- Garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de
garantie bancara prezentata in original, sau prin depunerea
intr-un cont deschis de executant pentru aceasta destinatie,
aflat la dispozitia achizitorului, pentru o perioada de 2 ani
de la semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor.

