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SSEECCŢŢIIUUNNEEAA  II  
 

▪▪  FFIIŞŞAA  DDEE  DDAATTEE  AA  AACCHHIIZZIIŢŢIIEEII  ▪▪  
  
 

Secţiunea „Fişa de Date a Achiziţiei” conţine informaţiile specifice, referitoare la aplicarea 

concretă a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, care sunt 

destinate potenţialilor ofertanţi interesaţi să participe la procedura de achiziţie 
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FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI  
 
I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
 

Denumire:  S.C. ELECTRICA S.A.  
Adresa:  Str. Grigore Alexandrescu Nr. 9, Sector 1 
Localitate:  Bucureşti Cod po ştal:  

010621 
Ţara:  România 

Număr de înregistrare la Registrul Comer ţului:   
J40/7425/2000 

Cod de înregistrare fiscal ă:   
RO 13267221 

Persoana de contact:  Claudiu TIŢA, Horaţiu 
HERBEI 

Telefon:  021 208 5309; 021 2085305 

E-mail:  claudiu.tita@electrica.ro; 
horatiu.herbei@electrica.ro 

Fax:  0212085314 

Adresa de internet : www.electrica.ro;  
 
I.b  PRINCIPALA  ACTIVITATE  SAU  ACTIVIT ĂŢI  ALE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE 
 
� agent economic cu capital majoritar de stat                            
� activitate relevantă - energie 
Autoritatea contractantă achiziţionează şi în  numele altei autorităţi contractante    

DA  �            NU  ◙  
Alte informaţii  şi / sau clarificări pot fi obţinute:  

DA ◙   (la adresa mai sus menţionată)   NU   � 
Data limit ă recomandat ă de transmitere a solicit ărilor de clarific ări: 
Data: 11.01.2011 / Ora limită : 14:00 / Adresa: Str. Grigore Alexandrescu Nr. 9, Sector 1 
Data limit ă de transmitere a r ăspunsului la clarific ări :   
Data: 14.01.2011 / Ora limită : 14:00 
Notă: 
• Orice clarificare solicitată de operatorii economici după procurarea documentaţiei de 

atribuire se poate solicita numai în scris, prin fax nr. 021/2085314, iar răspunsurile 
autorităţii contractante vor fi transmise prin mijloace electronice - în SEAP pe adresa 
www.e-licitatie.ro . 

• Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor publica în SEAP, de regulă, în termen de 3 
zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea unui operatorul economic. 

• In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 
punând astfel autoritatea contractanta în imposibilitate de a respecta termenul de mai sus,  
aceasta va raspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară 
pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către 
operatorii economici înainte de data limita de depunere a ofertelor. 

• Se recomandă ofertantilor să inspecteze locatia şi împrejurimile pentru a evalua, pe propria 
răspundere, cheltulială şi risc, datele necesare pentru a pregati oferta. Vizitarea 
amplasamentului de catre ofertanti se va face individual. Se vor stabili, de comun acord, 
datele exacte de vizitare. Ofertantii vor anunta în scris Autoritatea Contractanta cu privire la 
aceasta vizită. 
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I.c  CĂI DE ATAC 
 

• Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un 
act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor 
publice, poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, 
recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională 
sau în justiţie, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006. 

• În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care se 
consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, cu respectarea prevederile art. 256^2 şi 270-271 din O.U.G. nr.  34/2006 
 

Notă: 
• În măsura în care C.N.S.C. respinge contestaţia, autoritatea contractantă va aplica  

prevederile art. 2781 din  O.U.G. nr. 34/2006 aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Adresa:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 
Localitatea:  BUCUREŞTI                            Cod po ştal:  030084           Ţara:  România 
E-mail: office@cnsc.ro                                 Telefon:  021.3104641 
Adresa internet:  www.cnsc.ro                     Fax:  021.3104642 
Termenul de depunere al contesta ţiei este de cel mult  5 zile de la data luării la cunoştinţă 
de către contestator despre un act al autorităţii contractante pe care acesta îl consideră 
nelegal.  Data luării la cunoştinţă a datelor din cadrul Documentaţiei de atribuire se consideră a 
fi data publicării documentaţiei de atribuire în SEAP. 
 
I.d. SURSA DE FINAN ŢARE  
 

◙   SURSE PROPRII 
După caz, proiect / program finanţat din fonduri comunitare             

              DA  �                                    NU ◙ 
 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1. Descriere 
II.1.1. Denumire contract:  “ Reabilitarea şi extinderea cl ădirii sediului  
                                                S.C. ELECTRICA S.A. ” 

  
II. 1.2. Contract de lucr ări:  
 

• Execuţie      �     Proiectare şi execu ţie   ◙       Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor specificate de  autoritate contractantă   �     

 
• Principala locatie a lucrarii: Sediul S.C. ELECTRICA S.A., Str.Grigore 

Alexandrescu, nr.9, Sector 1, Bucuresti 
 
Cod  CPV:     

• 45210000-2  Lucr ări de constructii de cladiri 
                           (Lucrarile se încadrează în Anexa 1  - Categoria nr. 45.21 “Constructii  
                           de clădiri  şi lucrari  de geniu   civil”) 
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• 71320000 - 7 Servicii de conceptie tehnica  (Serviciile se încadrează în 

Anexa 2A  - Categoria nr.12 –“ Servicii de arhitectură; servicii de 
inginerie şi servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbană şi 
servicii de arhitectură peisagistică; servicii conexe de consultanţă 
ştiinţifică şi tehnică; servicii de testare şi analiză tehnică”) 

 
II.1 3. Procedura se finalizeaz ă prin:   

• Contract de achiziţie publică:   DA ◙             Încheierea unui acord cadru   NU � 
 
II.1.4. Durata contractului de achizi ţie public ă: 36 luni 

a) Durata maximă a periodei de execuţie a lucrărilor de construcţie este de  
24 de luni , de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor. 

b) Durata minimă a perioadei de garanţie acordată lucrărilor de construcţie este de 
24 de luni  de la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

 

II.1.5. Divizare pe loturi                                     DA �                    NU  ◙ 
• Oferta va fi depusa pentru întreaga cantitate de servicii şi lucrări.  
• Nu se acceptă oferte parţiale. 

 

II.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate        DA �                    NU  ◙         
         
II.1.6.1 Observa ţii:   

a. Ofertantul nu are dreptul:  
o să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub 

sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză; 
o să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant 

în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, 
după caz, a celei în care este ofertant asociat. 

b. Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de 
atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să 
distorsioneze concurenţa. În acest sens, operatorul economic are obligaţia de a 
include în oferta sa lista cuprinzând întreprinderile afiliate, în măsura în care 
acestea există. 

 
II.2. SCOPUL CONTRACTULUI  
II.2.1 Scopul  contractului:  Proiectare, întocmirea documentaţiei de executie şi execuţie 
lucrări de reabilitare şi extindere la cladirea S.C. ELECTRICA S.A.  

II.2.2 Opţiuni:                                                      DA �                     NU ◙ 
 
III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI 
 

III.1.1. Contract rezervat                                     DA �                     NU ◙ 
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III.1.2. Altele                                                         DA ◙                     NU � 
 
III.1.3.  
a) Acceptarea de către ofertant a clauzelor contractuale obligatorii impuse de autoritatea 
contractantă în Secţiunea  IV se face prin depunerea Declara ţiei de acceptare a 
contractului , completată în conformitate cu Formularul 2  din Sec ţiunea  III  - Formulare  
Clauzele contractuale sunt prezentate în Contractul de lucrări - parte integrantă a 
Documentaţiei de atribuire. Toate clauzele contractuale sunt obligatorii. 
 
b) Pe parcursul îndeplinirii contractului, ofertantul are obligaţia de a respecta regulile 
obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la 
nivel naţional.  
 
IV. PROCEDURĂ 

IV.1. Procedura selectat ă :   ◙ Licita ţie deschis ă            
 

IV.1.1  Etapă final ă de licita ţie electronic ă       DA  �                  NU ◙  
 
[art. 163 din OUG 34/2006 exclude  posibilitatea aplicării licitaţiei electronice ca fază finală 
a procedurilor de atribuire în cazul în care obiectul contractului presupune prestaţii 
intelectuale (proiectare), cum este în acest caz]. 
 
IV.2.  Legisla ţia aplicat ă 

1. Ordonan ţa de urgen ţă nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie  
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 337/2006 , modificată şi completată 
prin Legea nr. 128/2007 , OUG 94/2007,  O.U.G. nr. 143/2008 ,                                       
O.U.G. nr. 228/2008 , O.U.G. 19/2009, O.U.G. 72/2009 şi O.U.G. 76/2010 

2. HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările aduse de HG 1056/2006,                    
HG 1337/2006 şi HG 834/2009 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 

3. Legea nr.346/2004  privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, modificată şi completată prin Legea nr. 175/2006 privind aprobarea 
Ordonan ţei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 

4. Ordonan ţa de Urgen ţă  a Guvernului nr.30/2006 , privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, aprobată prin HG nr. 942/2006 , cu modificările şi completările aduse de 
HG nr. 1083/2007 

5. Ordinul ANRMAP nr. 314/2010  privind punerea în aplicare a certificatului de 
participare la licitaţii cu ofertă independentă  (publicat in Monitorul Oficial Partea I, 
nr. 701/ 2010)  
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6. Pentru situaţiile neacoperite de prezenta Documentaţie de Atribuire se aplică 
legislaţia în vigoare a României. 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE A OFERTANTULUI 

• Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente doveditoare şi de a 
desemna reprezentanti să verifice, la autoritatile competente, veridicitatea 
documentelor şi declaratiilor prezentate de ofertanti. 

• Orice neconcordanta faţă de documentele depuse în copie si de datele furnizate în 
declaratii atrage excluderea din procedura. 

 
V.1.  Situa ţia personal ă a ofertantului - Cerin ţe obligatorii: 
V.1.1. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul nr. 3  din 
Secţiunea  III  - Formulare  
 

◙  SOLICITAT      nesolicitat 
 

V.1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006, 
actualizată la data prezentei. completată în conformitate cu Formularul nr. 4  din 
Secţiunea  III  - Formulare.  
 

ATENTIE:   
• Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art.180 si la art.181 din 

O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea 
ofertantului/ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică. 

◙  SOLICITAT      � nesolicitat 
 
V.1.3. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de 
stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate, pensii, şomaj), eliberat de 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat – în original sau 
copie legalizată.   
 

◙  SOLICITAT      nesolicitat 
 
V.1.4. Certificat privind plata taxelor şi impozitelor locale - eliberat de Primăria locală – în 
original sau copie legalizată. 
 

◙  SOLICITAT      nesolicitat 
 
V.1.5 Informaţii privind asociaţii  
V.1.5.1.Atunci când un grup de operatori economici depune o ofertă comună aceasta va fi 
însoţită de un  acord sau o scrisoare preliminar ă de asociere  în care se va menţiona 
că: 
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a) toti asociatii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea 
contractului,  

b) liderul asociatiei este S.C.………………………………….  
c) liderul asocierii este împuternicit să semneze contractul, să se oblige şi să 

primeasca instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzator în nume 
propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului 

d) toţi asociaţii sunt obligaţi să rămână în Asociere pe întreaga durata a 
contractului. 

e) în cazul în care oferta comună  este declarată câştigătoare se va legaliza 
asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii 
Contractante, înainte de data semnarii contractului.  

Se va completa şi depune  Formularul nr. 5 (Numai dac ă este cazul)  din Secţiunea  III  
- Formulare ce va fi completat cu cerinţele mai sus menţionate. 
  

◙  SOLICITAT      nesolicitat 
 

V.1.6. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din                    
OUG nr. 34/2006 completată în conformitate cu Formularul nr. 6  din Secţiunea  III  - 
Formulare. 
 
Observa ţie:  Vor depune declaraţia pe proprie răspundere privind neîncadrarea în 
situaţiile prevăzute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006  toţi Ofertantanţii / Ofertanţii asociaţi / 
Subcontractanţii participanţi în cadrul prezentei proceduri de atribuire. 
 

◙  SOLICITAT      nesolicitat 
 
V.1.7. Certificat de participare la „licitaţie” cu ofertă independentă conform Ordinului 
314/2010 al Preşedintelui ANRMAP. Se va completa Formularul nr. 7  din                      
Secţiunea III - Formulare. 
 
Observa ţie:  Vor semna Certificatul de participare la „licitaţie” cu ofertă independentă toţi 
Ofertantanţii / Ofertanţii asociaţi / Subcontractanţii participanţi în cadrul prezentei 
proceduri de atribuire. 

◙  SOLICITAT      nesolicitat 

V.2. Capacitatea de exercitare a activit ăţii profesionale (înregistrare)  - Cerin ţe 
obligatorii: 

a) Pentru persoane juridice române: 
 

1. Certificat constatator,  în original sau copie legalizat ă, emis, cu cel mult 30 de 
zile înainte de data solicitat ă de prezentare a acestuia  de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că: 
� Ofertantul are ca obiect de activitate autorizat, printre altele, şi  

o Lucrări de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ( Cod 
CAEN:4120 cf.Ordin  337/2007)  
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o Lucrări de instalatii sanitare, de încalzire şi de aer conditionat (Cod 
CAEN:4322 cf.Ordin 337/2007) 

o  Lucrari de pregatire a terenului ( Cod CAEN:4312) 
o  Lucrari de instalatii electrice (Cod CAEN:4321) 
o  Lucrari de tamplarie si dulgherie (Cod CAEN:4332), Lucrari de pardosire 

si placare a peretilor (Cod CAEN:4333) 
o Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri (Cod CAEN:4334) 
o Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii (Cod CAEN:4391). 

� nu sunt înscrise menţiuni referitoare la condamnări ale ofertantului pentru fapte 
penale, punerea sub stare de interdicţie, instituirea curatelei, declararea stării 
de insolvenţă sau faliment, conform art.21 din Legea 26/1990, nu se află în 
fuziune sau divizare, proces de dizolvare sau lichidare (conform  Legii nr. 
31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment (conform legii  
85/2006, republicată) 
 

b) Pentru persoane fizice române: 
• Autorizaţia de funcţionare, precum şi orice alt document edificator considerat 

necesar pentru dovedirea apartenenţei la categoria profesională impusă de 
îndeplinirea contractului – copie legalizată. 
 

c) Pentru persoane fizice / juridice str ăine: 
• Documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitati  (certificate, caziere judiciare, 

formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare / atestare ori 
apartenenţă profesională,  alte documente echivalente prin care ofertantul să 
dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local în conformitate cu cerinţele 
solicitate de autoritatea contractantă) eliberate de autorităţile competente în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident 
(documentele se vor prezenta în copie legalizată, la care se va alătura traducerea 
autorizată şi legalizată a acestora în limba română. 

 

◙  SOLICITAT      nesolicitat 
 
V.2.1. Observa ţii:   

a) Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare şi de atestare (solicitate la cap. V.1.3 
şi V.1.4) trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data solicitată de 
prezentare a acestora. 

b) Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii neachitate către 
bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse 

c) Atunci cand un grup de operatori economici depune o ofertă comună, fiecare 
asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele şi formularele solicitate în cadrul 
Documentaţiei de atribuire Secţiunea V.1 .  Situaţia personală a ofertantului, 
respectiv Secţiunea V.2.  Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
(înregistrare) 

d) În cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare autoritatea contractantă 
solicită ca asocierea sa fie legalizată 
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V.3.  Situa ţia  economico-financiar ă - Cerin ţe obligatorii:                                   
 
a) Declaraţii bancare corespunzătoare  
 

� solicitat                       ◙ NESOLICITAT    
  

b) Declaraţii privind cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani. Vor fi prezentate 
Bilanturile contabile la 31.12.2007, 31.12.2008 si 31.12.2009, împreună cu toate 
anexele acestora, vizate şi înregistrate de organele competente (copie), însotite de 
balantele de verificare 

Cerinte minime obligatorii:  

• Valoarea privind cifra de afaceri global ă pe ultimii 3 ani, solicitat ă 
ofertan ţilor este de: 20.000.000 lei 

 

- pentru persoane juridice/fizice str ăine 
 

• Bilanturile contabile sau extrase de bilanturi, în cazul în care publicarea acestor 
bilanturi este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit ofertantul, sau 
orice alte documente echivalente pentru exerciţiile financiare ale ultimilor trei 
ani (31.12.2007, 31.12.2008 si 31.12.2009), din care să rezulte conformitatea, 
sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentând activele circulante, 
datoriilor curente şi veniturilor din exploatare reflectate în acestea, vizate şi 
înregistrate de organele competente (copie). Ofertan ţii nereziden ţi vor 
prezenta traducerea autorizat ă şi legalizat ă a documentelor solicitate mai 
sus.  

◙  SOLICITAT       nesolicitat 
     V.3. 1. Observa ţii:   

a) Copiile vor fi semnate şi ştampilate în original de către reprezentantul legal şi vor 
purta menţiunea „Conform cu originalul” 

b) Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor prezentarea şi 
altor documente în cazul în care cele nominalizate mai sus nu sunt relevante 

c) Dacă o asociere de operatori economici depune o oferta comună, atunci situaţia 
economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 
tuturor membrilor asocierii. Nu se ia în considerare capacitatea tehnică şi resursele 
subcontractanţilor. 

d) Capacitatea economico - financiară a operatorului economic poate fi susţinută si 
de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si 
persoana respectiva în conformitate cu art. 186 alin (1), (2) şi (3) din O.U.G. nr. 
34/2006 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificări 
şi completări ulterioare. 

e) În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară 
invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană (conform art. 186 din 
OUG 34/2006), atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care 
beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm încheiat în formă autentică al 
persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie 
ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigură susţinerea 
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financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura 
de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completarile ulterioare. 

f) În cazul în care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, 
astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea 
infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile 
ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) 
din Legea 346/2004.  

În cazul unei asocieri: 
• daca unul sau mai multi asociati nu se incadreaza in categoria 

intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea nu beneficiaza de reducerea cu 
50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004; 

• daca toti asociatii se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, 
asocierea beneficiaza de reducerea cu 50%  prevazuta de art. 16 alin. (2) 
din Legea 346/2004. 

 
V.4. Capacitatea tehnic ă şi / sau profesional ă - Cerin ţe obligatorii:                                   
 

V.4. 1. Informa ţii privind capacitatea tehnic ă: 
V.4. 1.1 
a) Se va completa şi depune  Formularul nr. 8 L   din Secţiunea  III  - Formulare 

„Declaratie privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani”, care va contine 
valori ale lucrarilor, perioada si locul de executie al acestora, modul de indeplinire al 
obligatiilor contractuale,  

 
b) Se va prezenta o copie de pe prima şi ultima pagină pentru minim un contract  însoţit 

de o copie a procesulului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, declarate în 
Anexa nr. 8 L 1   din Secţiunea III  - Formulare,  ca experienţă similară.  

 

c) Execuţia de lucrări similare se confirmă prin prezentarea a minim o 
recomandare/certificarei/confirmare  – copie –emisa sau contrasemnata de o 
autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un 
client privat şi din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii 
unei recomandări/certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de 
servicii se realizează printr-o declaraţie pe propria răspundere a operatorului 
economic. 

◙  SOLICITAT       nesolicitat  
 
V.4.1.2. Observa ţii 

a) Copiile vor fi semnate şi ştampilate în original de către reprezentantul legal şi vor 
purta menţiunea „Conform cu originalul”   

b) Documentele emise în alte limbi, se vor prezenta însoţite în traducerea în limba 
română, autorizată şi legalizată. 

c) Prezentarea de recomandări/certificări/confirmări care nu au legătură cu 
contractele declarate în Anexa nr. 8 L 1  din Secţiunea III  - Formulare,  ca 
experienţă similară , nu se iau in considerare. 
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V.4.2. Declara ţie privind efectivul mediu anual al personalului an gajat si al cadrelor 
de conducere   

a) Se va completa şi depune  Formularul nr. 9   din Secţiunea  III  - Formulare 
Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de 
conducere  

b) Se va completa şi depune  Formularul nr. 10  - Informaţii referitoare la personalul 
de conducere.şi persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului 

 

◙  SOLICITAT       nesolicitat 
 

V.4.2. 1. Observa ţii 
 Copiile vor fi semnate şi ştampilate în original de către reprezentantul legal şi vor purta 
menţiunea „Conform cu originalul” 
 

V.4.3. Declara ţie privind m ăsurile de protec ţie a mediului şi  conditiile de munca si 
protec ţia muncii,  
V.4.3.1. Se va completa şi depune  Formularul nr. 11   din Secţiunea  III  - Formulare  
 

◙  SOLICITAT      nesolicitat 
 
V.4.4. Informatii privind echipamentele tehnice, ut ilaje, instala ţii 
V.4.4.1.  

a) Se va completa şi depune  Formularul nr. 12   din Secţiunea  III  - Formulare 
Declaraţie prin care ofertantul să dovedească faptul că dispune de echipamente 
tehnice, utilaje, instalaţii care pot fi relevante pentru execuţia contractului: 

b) Pentru echipamentele tehnice, utilajele, instalaţiile  şi alte asemenea prezentate de 
ofertant în în Declaraţia conform  Formularului  nr. 12  din Secţiunea  III  - 
Formulare se vor  prezenta copii ale documentelor care dovedesc detinerea în 
proprietate a acestora sau a contractelor de închiriere acestora. 

◙  SOLICITAT      nesolicitat 
 
V.4.4.2. Obeserva ţii 

a) Copiile vor fi semnate şi ştampilate în original de către reprezentantul legal şi vor 
purta menţiunea „Conform cu originalul” 

 
a) Ofertantul trebuie sa prezinte certificatul de autorizare sau orice alt document 

echivalent pentru laboratorul propriu de încercari  în constructii, valabil pe toată 
perioada derularii contractului ce urmeaza a fi atribuit  
 

b) În cazul, în care, ofertantul nu deţine laborator propriu, se va prezenta un contract 
(copie) pentru efectuarea de încercări de laborator cu un laborator autorizat 
precum şi copia certificatului de autorizare al acestuia sau orice alt document 
echivalent. 

 
 
V.4.5. Informa ţii privind subcontractan ţii  
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V.4.5.1. În situaţia în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte din 
contractul de lucrări, are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează 
să le subcontracteze, datele de recunoaştere ale subcontractanţilor, precum şi 
specializarea acestora iar la încheierea contractului de achiziţie publică (în situaţia în care 
este desemnat câştigător) are obligaţia de a prezenta contractul/contractele încheiate cu 
subcontractanţii, contracte care trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi care se vor 
constitui în anexă la contractul de achiziţie publică. 

 
• Se va prezenta o listă cuprinzand subcontractanţii şi specializarea acestora, 

ponderea maximă pentru subcontractare precum şi partea/părţile din contract  
ce urmează să fie îndeplinite de către aceştia.  

 
Se va completa şi depune  Formularul 13  din Secţiunea  III  - Formulare  Daca nu 
este cazul, formularul se completeaza cu menţiunea: NU ESTE CAZUL , 
 

◙  SOLICITAT       nesolicitat 
 

V.4.6.  Observatii:   
a) La evaluarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale se vor lua în considerare pentru 

partea lor de implicare pentru contractul care urmeaza sa fie indeplinit,  resursele 
materiale şi umane ale subcontractanţilor declarati, daca sunt prezentate documente 
relevante in acest sens. 

b) În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională 
invocând si sustinerea acordată prin prezentarea unui angajament de sustinere din 
partea unui tert, atunci acest angajament trebuie sa reprezinte un instrument juridic  
care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea 
anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. 

c) 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/candidat 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. 

d) În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de 
calificare cum ar fi experienţa 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/candidat 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 sa directă. 

e) În situaţiile prevăzute la alin. (c)-(d), 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. 
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f) Persoana care asigură susţinerea tehnică nu trebuie sa se afle în situaţia care 
determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi 181 
din OUG 34/2006 

g) Atunci cand un grup de operatori economici depune ofertă  comună, cerintele 
obligatorii privind situatia economico-financiara şi capacitatea tehnică şi profesională 
se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În 
cazul in care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe 
persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevazute 
la litera b. 

 
V.5. Standarde de asigurare a calit ăţii, mediului si al sanatatii si securitatii 
ocupationale   
V.5.1. Ofertan ţii trebuie s ă prezinte documentele emise de organisme independen te 
naţionale sau interna ţionale care atest ă:  
a) implementarea sistemului de calitate conform ISO 9001 pentru lucrările supuse 

ofertării, valabil la data deschiderii ofertelor,  sau certificat echivalent emis de 
organisme acreditate, stabilite în alte state ale Uniunii Europene. 

b) implementarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001, valabil la 
data deschiderii ofertelor,  sau certificat echivalent emis de organisme acreditate, 
stabilite în alte state ale Uniunii Europene. 

c) implementarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupaţionale 
conform OHSAS 18001, valabil la data deschiderii ofertelor,  sau certificat echivalent 
emis de organisme acreditate, stabilite în alte state ale Uniunii Europene. 

 
Notă:  În cazul unei asocieri, aceast ă conditie trebuie îndeplinit ă de fiecare   

membru al  asocierii. 

◙  SOLICITAT      nesolicitat 
 

V.5.1.1.  Observa ţii:   
a) Copiile vor fi semnate şi ştampilate în original de către reprezentantul legal şi vor 

purta menţiunea „Conform cu originalul” 
b) În cazul în care un operator economic nu deţine un certificat de calitate, astfel cum 

este solicitat autoritatea contractantă va accepta orice alte probe sau dovezi 
prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile 
prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii (art. 193 din 
O.U.G.nr.34/2006). 

c) În sensul celor prevăzute la articolul 193 din O.U.G.nr.34/2006 poate constitui o 
dovadă că operatorul economic respectiv are asigurat unui nivel corespunzător al 
calităţii un document emis de o societate de certificare în d omeniul calit ăţii în 
care se precizeaz ă că auditul de certificare a fost finalizat  urmând ca acesta 
să primeasc ă în curând certificarea propriu-zis ă. 

d) Aten ţie!  Faptul că un operator economic a prezentat în locul certificatului emis 
conform EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 sau certificate echivalente  
emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene,  documente din 
care rezultă că sistemul de management al calităţii este în curs de certificare, nu 
poate constitui o dovad ă care să confirme nivelul de calitate solicitat  (nu 
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există, practic, o confirmare că operatorul economic în cauză, va primi în urma 
auditului, respectiva certificare). 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
VI.1.   Limba de redactare a ofertei  : Română   
VI.1.1.Observa ţie:  În cazul care ofertantul prezintă documente într-o altă limbă decât 
limba română acestea vor fi prezentate numai în copie legalizată şi vor fi însoţite de 
traducerea autorizată şi legalizată a acestora în limba română.  
VI.1.2. Limba folosit ă pentru comunicare va fi limba român ă. 
 
VI. 2.  Perioada de valabilitate a ofertei  : până la data de 31.03.2011. 
 

VI.3.   Garan ţie de participare :                  ◙ SOLICITAT              Nesolicitat �   
 
VI.3.1. Garan ţia de participare se constituie printr-un instrumen t de garantare emis 
în condi ţiile legii de o societate bancar ă (scrisoare de garan ţie bancar ă, etc.) ori de 
o societate de asigur ări, care se prezint ă în original sau prin virament bancar. 
 
VI.3.2. Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare în valoare de 200.000 
lei ,  până la data de 31.03.2011) 
 
VI.3.3.  Observa ţii:   
a) În cazul în care garanţia de participare se constituie printr-un instrument de garantare 

emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, dovada 
constituirii garanţiei de participare în original nu se va introduce în plicurile sigilate 
care conţin oferta ci se va prezenta separat de restul ofertei, cel mai târziu la data şi 
ora deschiderii ofertelor. Garanţia trebuie să fie irevocabilă iar instrumentul de 
garantare va prevede faptul că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv 
la prima cerere a autorităţii contractante, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la 
culpa persoanei garantate. De asemenea garan ţia de participare constituit ă prin 
instrument de garantare emis în condi ţiile legii de o societate bancar ă ori de o 
societate de asigur ări va prevede faptul c ă: 
 La cererea scris ă a autorit ăţii contractante, institu ţia care a emis 
instrumentul de garantare va da curs cererii autori tăţii contractante 
în cazul aplic ării dispozi ţiilor art. 278 1 alin (1) din OUG nr.34/2006  
 

Aten ţie!  
Pentru ca oferta s ă nu fie respins ă în conformitate cu dispozi ţiile art.33, alin.(3), 
lit.b) din HG 925/2006, garan ţia de participare constituit ă printr-un instrument de 
garantare emis în condi ţiile legii de o societate bancar ă ori de o societate de 
asigur ări, trebuie s ă prevad ă elementele solicitate la Cap. VI.3.3 lit.a)  
 

 
b) În cazul constituirii garanţiei de participare prin virament bancar, contul în care se va 

vira garanţia de participare este: cod IBAN: RO30RNCB0072022253590013 – Banca 
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Comercială Română, sector 1. Dovada constituirii garan ţiei de participare prin 
virament bancar, se va prezenta cel mai târziu la d ata şi ora deschiderii ofertelor 
cu viza Serviciului Financiar Fiscalitate din cadru l S.C. ELECTRICA S.A. care s ă 
confirme viramentul. Viza va fi dat ă de Serviciul Financiar Fiscalitate pe baza 
extrasului de cont emis de banc ă, motiv pentru care operatorii economici vor 
proceda la efectuarea viramentului astfel încât sum a să fie în extrasul de cont al 
SC Electrica SA cu o zi înainte de data deschiderii  ofertelor, astfel:  

-  virament BCR-BCR: cu o zi înainte de data deschi derii ofertelor;  
- virament Alt ă banc ă decât BCR – BCR: cu dou ă zile înainte de data 

deschiderii ofertelor;  
 

c) Dovada constituirii garan ţiei de participare nu se va introduce în plicurile 
sigilate care con ţin oferta,  ci se va prezenta separat de restul ofe rtei.  

 
d) Atunci cand un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci garanţia 

de participare se poate constitui în numele şi pentru Liderul Asocierii sau prin garanţii 
de participare constituite de membrii asocierii care, însumate, să  respecte valoarea 
solicitată şi termenul de valabilitate impus. 

 
e) În conformitate cu art.16,alin.(2) din Legea 346/2004   privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,  cu modificările şi completările aduse de 
Rectificarea nr. 346/2004; Ordonanţa nr. 94/2004;  Ordonanţa nr. 27/2006; Legea      
nr. 175/2006 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 139/2007 , "Intreprinderile mici şi mijlocii 
beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri , de garanţia 
pentru participare şi de garanţia de buna execuţie , cerute în achiziţiile publice de 
produse , lucrări si servicii” . În cazul în care ofertantul doreşte să beneficieze de 
prevederile acestui articol, are obligaţia de a depune o Declaraţie pe propria 
răspundre privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 
conform solicitărilor din Anexa 1 aferentă acestei legi. 

 
f) În cazul în care ofertantul este o asociere toţi membrii asocierii au obligaţia de a 

depune o Declaraţie pe propria răspundere conform Anexei 1 din Legea 346/2004 
pentru a demonstra încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii  

 
g) Nu se acceptă constituirea garanţiei de participare într-o altă monedă străină, în sumă 

echivalentă,  ci doar în lei, conform cerinţelor Cap. VI.3 
 
VI.3.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a retine garanţia pentru participare, 
ofertantul pierzand astfel suma constituită, atunci când acesta din urma se afla în oricare 
dintre următoarele situaţii: 
    a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în 
perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea 
contractului; 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuza sa semneze contractul de achiziţie 
publica în perioada de valabilitate a ofertei. 
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VI.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice:  
 
1. Propunerea tehnică va fi va fi prezentată atât pe suport de hârtie cât şi în format 

electronic, pe CD. Fişierele în format electronic vor fi utilizate strict pentru verificarea 
ofertei. În cazul în care există diferenţe între înformaţiile prezentate pe suport de hârtie 
şi înformaţiile prezentate pe suport electronic, se vor lua în considerare numai 
informaţiile prezentate în pe suport de hârtie. 

2. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor 
/ obligaţiilor prevazute în Secţiunea II  - Caiet de sarcini. Prin propunerea tehnică 
depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii lucrărilor care urmează 
să fie executate la cerinţele prevăzute în Secţiunea II “Caiet de sarcini”. În acest scop, 
propunerea tehnică va conţine descrierea elementelor tehnice  solicitate prin caietul 
de sarcini prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu cerinţele 
prevăzute în acesta.  

3. Propunerea tehnică trebuie să includă minim următoarele: 
A. PIESE SCRISE: 
• Se va prezenta un memoriu tehnic care va descrie modul de aplicare a 

prevederilor Caietului de sarcini si procedurile de lucru prin care se propune 
realizarea lucrarilor  

• Se va descrie solutia de proiectare de principiu propusa, urmand a fi definitivata 
dupa elaborarea documentatiei. 

• Se va prezenta câte un memoriu tehnic ce va  cuprinde masurile pentru protectia 
mediului si a zonei arhitectonice protejate; masuri de protectia muncii în santier şi 
de PSI; măsuri speciale pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii 
autoritatii contractante pe durata executarii lucrărilor,precum şi cele referitoare la 
organizarea de santier. 

• Se va prezenta o anexa distinctă în care se vor evidentia valorile propuse de 
ofertant pentru factorii de evaluare prevazuti in „Fişa de date a achizitiei”. 

• Se va atasa agrement tehnic şi aviz tehnic sau orice alte documente edificatoarere 
emise pe numele ofertantului pentru tamplaria din aluminiu si pentru peretii cortina, 
din care sa rezulte caracteristicile tehnice, definite ca factori de evaluare 

 
B. PIESE DESENATE: 
• Se va prezenta un  grafic al programului de servicii şi lucrări efective şi valorice în 

care se  vor include minim urmatoarele durate pentru: 
− elaborarea documentatiei de obtinere a avizelor şi autorizatiilor, şi depunerea 

lor la autoritatile emitente; 
− termene estimative pentru obtinerea avizelor şi autorizatiilor,  
− efectuarea de expertize si eventuale studii de teren; 
− elaborarea documentatiei tehnice, întocmite conform HG 28/09.01.2008; 
− prezentarea, verificarea, avizarea şi însusirea de catre achizitor a 

documentatiei; 
− începerea, derularea si finalizarea lucrarilor. 

• Grafic GANT al lucrarilor de executie, estimat pe principalele categorii de lucrari, 
asa cum rezulta in urma analizei „Caietului de sarcini”, acesta urmand a fi 
readaptat, dupa elaborarea proiectului, pastrandu-se numai termenul final. 
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Se vor avea in vedere, conditiile climatice si termenele necesare pregatirii detaliilor 
de executie, obtinerii avizelor si autorizatiilor necesare, efectuarii exepertizelor si 
pregatirii conditiilor de incepere a lucrarilor, precum si de faptul expres ca imobilul 
va fi sub exploatare; 

• Planuri generale si de detaliu,estimative, conform „Caietului de sarcini”. 
• Planurile de arhitectura, anexate la documentatia de atribuire, se vor atasa, iar pe 

acestea se vor indica lucrarile ce urmeaza a fi proiectate si executate. 
• Se vor prezenta planuri si sectiuni estimative a corpului nou, ce urmeaza a fi 

executat, precum si incadrarea acestuia in planul general. 
• Se va prezenta schema monofilara a solutiei de optimizare a partii de joasa 

tensiune, din „Postul de transformare”, aferent constructiei existente. 
• In cazul unei asocieri, sa va expune modul de implicare şi de alocare a resurselor 

tuturor partenerilor asocierii 
4. Cerinţele tehnice din Caietul de sarcini sunt minimale.  Autoritatea contractantă îşi 

rezervă dreptul de a respinge ofertele care nu respectă cerinţele minime solicitate în 
Secţiunea II - Caiet de sarcini (Conform art. 36. alin.2, lit. a, din HG 925/2006) 

 
VI.5.  Modul de prezentare a propunerii financiare:  
 

a) Propunerea financiară va fi va fi prezentată atât pe suport de hârtie cât şi în format 
electronic, pe CD. Fişierele în format electronic vor fi utilizate strict pentru 
verificarea ofertei. În cazul în care există diferenţe între înformaţiile prezentate pe 
suport de hârtie şi înformaţiile prezentate pe suport electronic, se vor lua în 
considerare numai informaţiile prezentate în pe suport de hârtie. 

b) Ofertantul trebuie să prezinte Formularul de ofert ă 14 L  indicat în Secţiunea III  - 
Formulare în care se va trece valoarea propusă a serviciilor de proiectare si 
lucrărilor de executie, fără TVA. 

c) Ofertantul va prezenta: 
i.  o anexă la Formularul de ofert ă 14 L  alcătuită din două liste de cheltuieli 

distincte, pentru partea de reabilitare şi pentru partea de extindere, ambele 
structurate conform anexei 5 la HG 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. 

ii. Oferta finaciară va include şi valoarea proiectării (elaborare proiect tehnic cu 
listele cantităţilor de lucrări pe fiecare obiect în parte) care nu va depăşi 3% 
din valoarea ofertată şi va fi evidenţiată separat) 

iii. Formularul C4 din Caietul de sarcini  care va contine cotaţiile pentru  
preturile unitare utilizate la estimarea ofertei (aceste preţuri vor fi ferme şi 
nerevizuibile pe toată perioada de derulare a contractului şi vor sta la baza 
întocmirii devizelor din proiectele tehnice şi a decontării situaţiilor de lucrări) 
criteriul de acordare a punctajului va fi ∑ Pj , j=1, 2, ……,n    Preturile 
unitare, din aceasta anexa vor fi calculate conform Indicatoarelor de Norme 
de deviz, si vor include toate inchiderile de deviz legale, mai putin TVA.  

d) Oferta de preţ va fi exprimată în lei (fără TVA) şi echivalent în euro (fără TVA). 
e) Data pentru care se determină echivalenţa Leu/Euro: cursul BNR publicat  în data 

de 13.01.2011. 
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VI.6. Modul de prezentare a ofertei: 
 

a. Ofertanţii  trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi financiare) şi al 
documentelor de calificare în original şi copie. În eventualitatea unei discrepanţe 
între original şi copii va prevala originalul. 

 
b. Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală / pastă neradiabilă  

 
c. Ofertan ţii au obliga ţia de a numerota şi semna fiecare pagin ă a ofertei precum 

şi de a anexa un opis al documentelor prezentate 
 

d. În cazul în care paginile ofertei nu sunt numero tate şi semnate reprezentantul 
societ ăţii autorizat s ă angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea  
contractului de achizi ţie public ă are obliga ţia de a numerota şi semna fiecare 
pagin ă a ofertei 
 

e. Plicurile interioare trebuie s ă fie marcate dup ă cum urmeaz ă: 
 

o Documentele de calificare, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe 
care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea: 
DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE. 

 

o Propunerea tehnică, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se 
va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE 
TEHNICĂ ORIGINAL, respectiv COPIE. 

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

 
o Plicul exterior  trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante  şi cu 

inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ... ,  ORA ... 
 
VI.7. Documentele de înscriere la procedur ă: 
 
VI.7. 1. Ofertantul trebuie s ă depun ă: 

 
a)  Declaraţie privind calitatea de participant la procedură -  Formularul 1   din Secţiunea 
III - Formulare)    
 
b) Documente care atestă înregistrarea şi faptul că ofertantul este I.M.M. (atunci când 
este cazul), respectiv, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

• număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; 
• cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau 

active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform 
ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege   active imobilizate 
plus active circulante plus cheltuieli în avans. 
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Dovada calit ăţii de IMM se va face de c ătre ofertant printr-o Declara ţie pe propria 
răspundere conform Anexei 1 din Legea 346/2004    privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificată şi completată prin Legea nr. 175/2006 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 346/2004 din  care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor. 
 
c) Dovada constituirii Garanţiei de participare în conformitate cu prevederile Capitolului 
VI.3 din prezenta secţiune 
 
VI.8. Data limit ă de depunere a ofertelor:   
 

a) Oferta se va depune la sediul autorităţii contractante sau se va transmite prin 
poştă. 

b) Adresa autorităţii contractante: Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu  nr. 9, Sector 1 
c) Denumirea direcţiei unde se înregistrează depunerea ofertei: Registratura Direcţiei 

Dezvoltare, etaj. 3, Camera 301 

d) Data limită pentru depunerea ofertei:  20.01.2011, ora 10:00.  
 
VI.9. Posibilitatea retragerii sau modific ării ofertei 
 
a) Retragerea ofertelor se poate face numai la solicitarea scrisă a operatorului economic, 

depusă la sediul autorităţii contractante până la data limită de depunere a ofertelor 
menţionată la pct. VI.8) 

b) Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care 
însoţesc oferta, după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea 
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi 
a pierderii garanţiei pentru participare. 

c) Autoritatea contractantă nu îşi asumă răspunderea pentru ofertele depuse/transmise 
la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul sau invitaţia de participare. Oferta care 
este primită de către autoritatea contractantă, după expirarea termenului limită pentru 
depunere este respinsă şi se returnează nedeschisă în conformitate cu dispoziţiile art. 
33, alin. 3, lit. a din HG 925/2006 

 
VI.10. Deschiderea ofertelor  
 
a) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor  20.01.2011, ora 11:00 , la sediul                    

S.C. ELECTRICA S.A. Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu  nr. 9, Sector 1 
b) Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor sunt directorii societăţilor 

participante sau reprezentanţii acestora, care vor prezenta în acest sens o  
împuternicire scrisă ; 

c) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul societăţii este autorizat să angajeze 
ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică va fi întocmită 
conform Formularului 1A din Secţiunea III - Formulare.  

d) Adjudecarea procedurii se poate face şi în prezenţa unei singure oferte, dacă aceasta 
îndeplineşte toate cerinţele Documentaţiei de atribuire şi este declarată admisibilă. 

 
VI.10. 1. Condi ţii pentru participan ţii la şedin ţa de deschidere:  
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a) Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial în faţa comisiei de evaluare de o singură 
persoană, care va putea avea un singur însoţitor (angajat al ofertantului care va 
ataşa o copie a legitimaţiei de serviciu la împuternicirea reprezentantului oficial). 

b) Pentru a putea participa la procedură în calitate de spectatori, persoanele doritoare 
(angajaţi ai ofertantului) vor depune o cerere în acest sens, la sediul autorităţii 
contractante, până la data şi ora deschiderii ofertelor. Se acceptă participarea unui 
singur spectator din partea unui ofertant. 

c) Preşedintele comisiei are dreptul, să dispună evacuarea din sală a participanţilor, a 
însoţitorilor acestora sau a spectatorilor, care prin comportamentul lor împiedică 
buna desfăşurare a procedurii. 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 

VII.1. Preţul cel mai sc ăzut                            DA          NU  ◙                                    
 

VII.2. Oferta cea mai avantajoas ă din punct de vedere economic     DA    ◙      NU   

Algoritmul de calcul şi factorii de evaluare ai ofertelor care vor fi luaţi în considerare 
precum şi metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile 
tehnice şi financiare depuse de ofertanţi sunt prezentaţi în cele ce urmează: 

 
Factor evaluare Punctaj acordat 

Oferta financiar ă 75 
Oferta tehnic ă - Caracteristici tehnice şi functionale 20 
Durata de garan ţie acordat ă lucr ărilor 5 

Punctaj total 100 

 
A. Descrierea factorilor de evaluare 

1. Pretul ofertei: 
1.1.Valoarea totala a lucrarii(vaoarea ofertei financiare) : 60 puncte ; 
1.2.Valoarea sumei preturilor unitare ale lucrarilor incluse în Formularul C4 din 
Caietul de sarcini  , potrivit algoritmului de calcul: ∑ Pj , j=1, 2, ……,n  : 15 puncte ; 
TOTAL : 75 puncte 
 
2.Caracteristici tehnice şi func ţionale: 
2.1.Valoarea coeficientului de transfer al tamplariei exterioare din Aluminiu: : 10 
puncte compuse din: 

2.1.1.Valoarea coeficientului de transfer termic al profilului: 4 puncte; 
Kr=.....[W/m2K] 
2.1.2.Valoarea coeficientului de transfer termic al geamului termoizolant:  
4 puncte; 
Kg=......[W/m2K] 
2.1.3.Numarul de cicluri inchis-deschis garantat al ferestrelor: 2 puncte ; 
Nc=....... 

2.2.Nivelul de zgomot echivalent interior in sala multifunctionala”Radu Zane”; 
Lp=......Db(A): 5 puncte 
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2.3.Suprafata totala efectiva de birouri, realizata prin extinderea propusă a cladirii: 
5 puncte  

Sef=........[mp] 
TOTAL : 20 puncte 
 
3. Durata de garan ţie acordat ă lucr ărilor: 5 puncte 
3.1. Nu se accept ă durata de garan ţie acordat ă lucr ărilor mai mic ă de 24 de 
luni.  
 
TOTAL : 5 puncte 

 
B. .Algoritm de calcul al punctajelor: 
1.1.Pentru valoarea ofertei financiare cea mai mica Vmin se accorda 60 puncte. 
Pentru o valoare a ofertei financiare, Vi punctajul accordat este pvi=(Vmin/Vi)x60 
1.2.Pentru valoarea sumei preturilor unitare ale lucrarilor incluse in lista de lucrari se 
acorda 15 puncte. 
     Pu=∑ Pj , j=1, 2, ……,n   n=...., Pumin  

Pentru orice suma Pi, punctajul accordat este 
pui=(Pumin/Pi)x15 
2.1.1.Pentru coeficientul de transfer minim ofertat Krmin al ramei tamplariei exterioare 
tip termopan, se accorda 4 puncte. 
Pentru orice alt coeficient propus Kri punctajul accordat este 
pkri=(Krimin/Kri)x4 
2.1.2.Acelasi algoritm se aplica pentru coeficientul de transfer termic al geamului 
termoizolant 
pkgi=(Kgmin/Kgi)x4 
2.1.3.Pentru numarul maxim de cicluri inchis-deschis  ale ferestrelor Ncmax se accorda 
2 puncte. 
Pentru un numar Nci ofertat punctajul accordat este pnc=(Nci/Ncmax)x2 
2.2.Pentru nivelul de zgomot minim ofertat, Lpmin, se acorda 5 puncte. 
Pentru orice nivel propus, Lpi, punctajul acordat este  
pLp= (Lpmin/Lpi)x5 
2.3.Pentru suprafata totala efectiva maxima de birouri realizata prin extinderea 
proiectata a constructiei Sef max se accorda 5 puncte. 
Pentru orice suprafata propusa Sef i  punctajul accordat este 
psef=(Sefi/Sefmax)x5 
3.Pentru garanţie acordată lucrărilor 
Dg max se accorda 5 puncte. 
Pentru o durata curenta propusa Dgi punctajul accordat este  
pDg=(Dgi/Dg max)x5 
 

Punctajul total este suma punctajelor rezultate pentru oferta financiară, oferta tehnică şi 
durata de garanţie acordată lucrărilor 



                                                      Procedura de achizi ţie nr. 9900/33093/2010 
 
 

Reabilitarea şi extinderea clădirii sediului S.C ELECTRICA S.A. 
 

 
Ptotal =  pv+pu+pur+pkg+puc+ pLp+psef +pDg= max 100 

 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 

VIII.1 Ajustarea pre ţului contractului                           DA ◙          NU                                      
VIII.1.1. Observa ţii: 

a) Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor Executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract. Valoarea lucrarilor 
ce urmeaza a fi excutate pot fi diminuate/marite pe baza detaliilor tehnice din 
proiectul tehnic ce a fost avizat de catre beneficiar. 

b) În cazuri temeinic motivate, preţului contractului poate fi ajustat numai în condiţiile 
reglementate de dispoziţiile art.97, alin.4, lit. a) şi b) din HG 925/2006 

 

VIII.2. Garan ţia de bun ă execu ţie a contractului          DA    ◙      NU   
a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii:  

• 10 % din valoarea de atribuire a contractului, fără TVA. 
b) Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii:  

• Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare 
emis în condiţiile legii de o societate bancară (scrisoare de garanţie 
bancară, etc.) ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original.  

c) Mod de restituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii:  
• Conform art. 92, alin (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 
 
IX. MODUL DE UTILIZARE A C ĂILOR DE ATAC 

a. Persoana care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un 
act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor 
publice, poate solicita anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un 
act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-
jurisdicţională sau in justitie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 

b. În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care 
se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor cu respectarea prevederilor art. 2562 si 270-271 din OUG 34/2006 

c. (1) Inainte de a se adresa instantei competente, persoana vatamata notifica 
autoritatea contractanta cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia 
achizitiilor publice si la intentia de a sesiza instanta judecatoreasca competenta. 
Dispozitiile art.205 si 2562 raman aplicabile. Notificarea nu are ca efect suspendarea 
de drept a procedurii de atribuire. Dupa primirea notificarii, autoritatea contractanta 
poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei 
incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis in 
cadrul respectivei proceduri. Masurile adoptate se comunica in termen de o zi 
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lucratoare atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti 
operatori economici implicati in procedura de atribuire. 

Persoana vatamata care, primind comunicarea, considera ca masurile adoptate sunt 
suficiente pentru remedierea pretinsei incalcari va transmite autoritatii contractante o 
notificare de renuntare la dreptul  de a formula actiune in justitie sau, dupa caz, de  

renuntare la judecarea actiunii. Lipsa notificarii prevazute la alin.(1) nu impiedica 
introducerea cererii in fata instantei judecatoresti competente. 

d. Partea nu se poate adresa, pentru solutionarea aceleiasi cereri, concomitent C.N.S.C. 
si instantei judecatoresti competente. In caz contrar, se prezuma renuntarea la calea 
administrativ-jurisdictionala, partea avand obligatia de a notifica Consiliului 
introducerea cererii la instanta judecatoreasca competenta. 

e. După primirea unei contestaţii, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta     
măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei 
respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi 
operatori economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai 
târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora. 

f.  În situatia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru 
remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului şi autorităţii 
contractante o notificare de renunţare la contestaţie.  

g. Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate 
de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal pe raza 
căreia se află sediul autorităţii contractante. 

 
 
 
 
X. PRECIZĂRI FINALE 
a) Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi 

particulare care guvernează acest contract ca singură bază a acestei proceduri de 
atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii de vânzare ale ofertantului. 

b) Ofertantii au obligatia de a analiza cu grijă Documentaţia de Atribuire şi să 
pregatească oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor 
contractuale şi Caietului de sarcini continute în aceasta Documentatie. 

c) Eşecul de a depune o ofertă care să conţină toate informaţiile cerute în termenul 
prevăzut conduce la respingerea ofertei. 

d) Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu 
va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic 
ofertant, indiferent de rezultatul procedurii. 

e) Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate: 
 

• Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor 
documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.  
• Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu 
angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea 
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acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură  răspunderea exclusivă a ofertantului 
sub acest aspect. 
f) Autoritatea contractant ă are dreptul de a exclude din procedura pentru 

atribuirea contractului orice ofertant/candidat car e în ultimii 2 ani nu şi-a 
îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obliga ţiile contractuale fata de 
S.C. ELECTRICA S.A., din motive imputabile ofertant ului în cauz ă, fapt care a 
produs sau este de natur ă să produc ă grave prejudicii beneficiarilor acestuia 
(OUG 34/2006, art. 181, lit.   c^1). 

g) In cazul în care ofertantii nu transmit în perio ada precizat ă de Comisia de 
evaluare clarific ările/r ăspunsurile solicitate, sau în cazul în care explica ţiile 
prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta va fi considerat ă neconforma 
(HG 925/2006, art. 79, alin.1). 

h) În cazul în care ofertantul modific ă prin r ăspunsurile pe care le prezint ă 
con ţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi consider ată neconform ă. (HG 
925/2006, art. 79, alin.2). 

 
Toţi ofertan ţii vor prezenta în plicul ce con ţine documentele de calificare o fi şă 
cu informa ţii generale din care s ă rezulte toate elementele de identificare ale 
societ ăţii care apar şi în contract (adresa, telefon, fax, adresa e-mail , cod po ştal, 
cont bancar, CIF, înregistrare la Registrul Comer ţului, persoana/persoanele 
autorizat ă/autorizate s ă semneze/vizeze contractul, persoan ă de legătură). 

 
                    VIZAT,                    

   Şef Serviciu Achizi ţii Produse, Servicii şi Lucr ări                                                      
               Claudiu TI ŢA                                                
                                                                                                 Întoc mit, 

Şef Birou Disciplin ă Contractual ă 
                      
                                                                                                              Gabriel PI ŞCĂRAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSEECCŢŢIIUUNNEEAA  IIII  
 

▪▪  CCAAIIEETT  DDEE  SSAARRCCIINNII ▪▪  
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Secţiunea II conţine cerinţele de natură tehnică care trebuie respectate astfel încât 

operatorii economici, potenţiali ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător 

cu necesităţile autorităţii contractante. 

  
Prezentat separat ( scanat ) într-un fişier format PDF 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSEECCŢŢIIUUNNEEAA  IIII 
 

▪▪  FFOORRMMUULLAARREE  ▪▪ 
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Secţiunea „Formulare” conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze 
elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să 
permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor 
depuse.  

 
Fiecare candidat care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele 
prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de 
persoanele autorizate.  

 
Modelele cuprinse în această secţiune se referă la:  
 

• Documente de înscriere 
• Documente de calificare 
• Prezentare ofertă 
• Alte documente 
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DDOOCCUUMMEENNTTEE  DDEE  ÎÎNNSSCCRRIIEERREE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr. 1  
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................... 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie    publică    ..................    (se    menţionează   procedura),    având    ca   obiect 
................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul 
CPV), la data de .............. (zi/luna/an), organizată de S.C ELECTRICA S.A. 
, particip şi depun oferta: 
�  în nume propriu; 

� ca asociat in cadrul asociaţiei......................................................... 
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� ca subcontractant al....................................................................... 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

2. Subsemnatul declar că: 
� nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;  
� sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o 
prezint în anexă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte îin fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

             

   Data completării:..................                                                  Operator economic, 

                                                                                                 (semnătura autorizată) 

Formularul nr. 1A 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
ÎMPUTERNICIRE 

 
Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în 

……………………………………………………………………………………………, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CIF ………………, 
atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ………………………………………………, în 
calitate de ………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe 
………………………………………………, domiciliat în ……………………………… 
…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP 
…………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având 
funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. 
……………………, organizată de S.C. ELECTRICA S.A. în scopul atribuirii contractului de 
……………………………………………………  
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În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi 
obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 

participarea la prezenta procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele 

rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

desfăşurării procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze 
răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la 
procedură. 

 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 

împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  
 

    Data Denumirea mandantului 
 
…………… S.C. ………………………………… 
  

                                                                                reprezentată legal prin 

                                                 ___________________________ 
                                                                                                                                                     
(Nume, prenume) 
(Funcţie)  

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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DDOOCCUUMMEENNTTEE  DDEE  CCAALLIIFFIICCAARREE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 2 
  

 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONTRACTULUI 
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Subsemnatul(a).......................................................... [se inserează numele 
operatorului economic], în calitate de ofertant la procedura de 
........................................ [se menţionează procedura] pentru achiziţia de 
............................................................. [se inserează, obiectul contractului şi codul 
CPV], la data de ..................... [se inserează data], organizată de S.C ELECTRICA 
S.A. declar pe proprie răspundere că accept toate clauzele contractuale prezentate 
în Documentaţia de atribuire, Secţiunea IV -  Acord cadru respectiv Contract 
subsecvent de servicii  

 
 
 
 
 

   Data completării:..................                                                  Operator economic, 

                                                                                                 (semnătura autorizată) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Formularul nr. 3 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
_________________________________,  
                                                    (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 
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declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din 
Ordonanţa de urgenţa 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006 respectiv în ultimii 5 
ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau 
spălare de bani.  
   

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
  
 
 
 

   Data completării:..................                                                  Operator economic, 

                                                                                                 (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 4 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
 

privind neîncadrarea în situa ţiile prev ăzute la art. 181 din  
Ordonan ţa de urgen ţa a Guvernului 34/2006 
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Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele operatorului 
economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
......................... [ se menţionează procedura] pentru achiziţia de 
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], 
organizată de           S.C. ELECTRICA S.A. declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, ca urmare a hotărârii pronunţate de 
judecătorul-sindic; 

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit 
până la data solicitată................. 

c1) mi-am îndeplinit în mod corespunzător în ultimii 2 ani obligaţiile contractuale; 
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională. 

e) nu prezint informaţii false şi voi prezenta informaţiile solicitate de către 
autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi 
selecţie. 

 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

   Data completării:..................                                                  Operator economic, 

                                                                                                 (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 5 

 
ACORD DE ASOCIERE 

în vederea particip ării la procedura de atribuire a contractului de ach izi ţie public ă 
 

 
Conform ____________________________________________________________. 
                            (încadrarea legală) 
Noi, părţi semnatare: S.C. _______________________ 
             S.C. ________________________ 
ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziţie publică  “ ___________ 
__________________________________________________________________”. 
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                                                                 (denumire obiect contract) 
Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie 
publică comun: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

- liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea şi primeşte  
instrucţiuni de la investitor în folosul partenerilor de asociere. 
 
Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: 

- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a 
sarcinilor convenite de comun acord. 
Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 

- încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului  
de asociere; 

- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de  
participare a fiecărei părţi până la data încetării asociaţiei. 
Repartizarea fizică, valorică şi procentuală a contractului de achiziţie publică preluate de 
fiecare asociat pentru execuţie obiectivului supus licitaţiei: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
Liderul asociaţiei: 
S.C. ______________________ 
Alte clauze: __________________________________________________________ 
 
Data completării:      LIDERUL ASOCIAŢIEI, 
______________      __________________ 

ASOCIAT, 
___________________ 

 

Formularul nr. 6 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situa ţiile prev ăzute la art. 69^1 din  

Ordonan ţa de urgen ţa a Guvernului 34/2006 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

_________________________________,  
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(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului / ofertantului / ofertantului asociat / 
subcontractantului) 

 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 69^1 din 
Ordonanţa de urgenţa 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006 respectiv nu am 
membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare 
şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 
patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute 
la art. 69 lit. a) din             OUG nr.34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în 
cadrul autorităţii contractante.  
   

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
  
 
 
 

   Data completării:..................                                                  Operator economic, 

                                                                                                 (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 7 
 

 
CERTIFICAT 

de participare la licita ție cu ofert ă independent ă 
 
 

I.  Subsemnatul/Subsemnații,  .........................,  reprezentant/reprezentanți  
legali  al/ai  ............................................., întreprindere/asociere care va participa la 
procedura de achiziție publică organizată de ........................................, în calitate de 
autoritate contractantă, cu nr. .................................... din data de 
...............................,certific/certificăm prin prezenta că informațiile conținute sunt 
adevărate și complete din toate punctele de vedere.  

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., 
următoarele: 
1. am citit și am înțeles conținutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimțim descalificarea noastră de la procedura de achiziție publică 
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în condițiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate și/sau incomplete în 
orice privință; 

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana 
desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privința termenilor conținuți de 
ofertă; 

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înțelege oricare persoană 
fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, 
care ofertează în cadrul aceleiași proceduri de achiziție publică sau ar putea oferta, 
întrunind condițiile de participare; 

5. oferta prezentată a fost concepută și formulată în mod independent față de 
oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înțelegeri sau aranjamente cu 
aceștia; 

6. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între 
concurenți în ceea ce privește prețurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, 
intenția de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenția de a include în respectiva 
ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în 
ceea ce privește calitatea, cantitatea, specificații particulare ale produselor sau serviciilor 
oferite; 

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunțată de contractor. 

III. Sub rezerva sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, declar/declarăm că 
cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate și întrutotul conforme cu realitatea. 
 

Ofertant,          Data, 
........................ 
Reprezentant/ Reprezentanti legali, 
 
 
 
 

Formular nr. 8 L 
Operator economic 

(denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI 

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 
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Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului/ofertantului), declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 

prezentate în Anexa nr. 8 L1   sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, 

orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 

alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai                             

S.C ELECTRICA S.A. cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu 

activitatea noastră. 

 

   Data completării:..................                                                  Operator economic, 

                                                                                                 (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 8 L1 
 

Operator economic 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

Principalele lucr ări executate în ultimii 5 ani  
  
1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________. 

2. Numarul si data contractului_______________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _____________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Tara: ____________________. 
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3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

 |_| contractant asociat 

 |_| subcontractant 

4. Valoarea contractului:    exprimata in  exprimata 
moneda in care  in echivalent 
s-a incheiat        euro 

            contractul 
a) initiala (la data semnarii contractului):               _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului):              _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 
solutionare: ___________________________. 
6. Gama de lucrari executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 
ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:………………………… 
 

 Anexam prezentei anexe: 
 
a)  copia contractului declarat (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se 
va prezenta o copie a contractului de subantrepriza).  

  b) copia proceselului verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau  certificate/documente emise 
sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand 
valoarea, perioada, locul executiei lucrarilor finalizate. 
  c) recomandare /certificare/confirmare din partea beneficiarului. 

 
 

Operator economic,  
     (semnatura reprezentant legal) 
 



 

 

Formular nr. 9  
Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 

   
DECLARAŢIE  

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJ AT 
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
 

Subsemnatul, reprezentant legal al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
raspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate 
în tabelul anexat sunt reale. 

 
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul 
verificarii şi confirmarii declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 
informaţii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte 

persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire 
la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastra. 
 

 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 
Personal angajat    
Din care personal de conducere 
 

   

 
 
 
 

  Operator economic 
 _________________ 
  (denumirea/numele, semnatura reprezentant legal) 
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Formular nr.10 
 

 
INFORMAŢII REFERITOARE  

LA PERSONALUL DE CONDUCERE 
ŞI PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTR ACTULUI 

 
 Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe 
propria răspundere că pentru lucrarea “_______________” voi folosi următorul personal 
de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea 
contractului: 
 

Nr 
cr
t 

FUNCŢIA 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 
Studiile se 
specialitate 

Vechime în 
specialitate 

(ani) 

Numărul de 
lucrări similare, 

executate în 
calitate de 
conducător 

0 1 2 3 4 
A. PERSONAL DE CONDUCERE 
 

1 
 

 
2 
 
 

3 

 
.............................. 

 
.............................. 

 
............................... 

   
____ 

 
 
 
 
 

____   

B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRA CTULUI  
 

1 
 
 

2 
 
. 
 
. 
 
. 

 
…………………… 
 
 
……………………… 

 
………………. 

 
 
………………. 

 
………… 

 
 
…………… 

 
……………. 

 
 

   
 

 

 
 
 
Operator economic, 
 (semnătura autorizată ) 
..................................... 
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Formular nr.11 
     OFERTANTUL 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 
 

 
Declara ţie privind m ăsurile de protec ţie a mediului şi  conditiile de 

munca si protec ţia muncii, 

 
 
 
Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca 
ma angajez sa execut lucrările, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu 
regulile obligatorii privind măsurile de protecţie a mediului şi  conditiile de munca si 
protecţia muncii,, care sunt in vigoare. 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de 
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul 
pentru indeplinirea acestor obligatii. 
 
 
 
 
 
 
Data completarii ....................... 
               

                         
Ofertant,…….................................. 

              (semnatura autorizata) 
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Formular nr.12 
 
     OFERTANTUL 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAM ENTELE TEHNICE 
DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLIN IREA 

CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI  
 
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si 
sediul/adresa ofertantului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii 
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... 
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar 
in legatura cu activitatea noastra. 
 
 

LISTA 
cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si ec hipamente tehnice 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie Capacitate Buc. Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie 
     
     

 
 

 
Data completarii .......................                                                                
Ofertant,……............................ 
                                                                                                                       (semnatura 
autorizata) 
 

 
  Operator economic 
 _________________ 
  (denumirea/numele) 
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Formularul nr. 13 
 
 

 

    Operator economic  
    ................................  
    (denumirea/numele)  
 

 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele 
şi sediul/adresa ofertantului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.  
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
în legătură cu activitatea noastră.  
 
 

 
     

Nr. 
Crt 

Denumire subcontractant 
Partea / Părţile din contract ce 
urmează a fi subcontractate 

(inclusiv procentual) 

Acord subcontractor si 
specimen de semnătură 

    
    
    

 
   Data completării:..................                                                  Operator economic, 

                                                                                                 (semnătura autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   Procedura de achizi ţie nr. 9900/33093/2010 
 

Reabilitarea şi extinderea clădirii sediului S.C ELECTRICA S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRREEZZEENNTTAARREE  OOFFEERRTTĂĂ  
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…….................…….........  
(denumirea/numele) 
                                                        FORMULAR DE OFERTA 
Catre .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
Domnilor, 

A. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
___________________(denumirea/numele ofertantului) 
_____________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si 
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam 
_______(denumirea lucrarii)__________pentru suma de ______(suma in litere si 
in cifre)___________(Lei/Euro), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in 
valoare de     _(suma in litere si in cifre)_Lei/Euro. 

 
B. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, să 

începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să 
terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat în 
______(perioada în litere şi în cifre)____ luni calendaristice. 

 
C. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile, 

respectiv pana la data de __(ziua/luna/anul)_____, si ea va ramane obligatorie 
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. De asemenea ne angajăm să extindem valabilitatea ofertei în urma 
solicitării exprese a autorităţii contractante cu păstrarea obligaţiilor de mai sus. 

D. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta 
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra 
este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

E. Precizam ca: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de 
oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    ||_   nu depunem oferta alternativa. 
 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 
oferta pe care o puteti primi. 
 
Data _____/_____/_____ 
 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
          (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
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AALLTTEE  DDOOCCUUMMEENNTTEE    
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▪▪  CCOONNTTRRAACCTT  ▪▪  

 
 
 
 
 
 

Prezentat separat ( scanat ) într-un fişier format PDF 
 
 
 
 

 
 


