AUTORITATEA CONTRACTANTA
Primaria Orasului Santana

,,Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic pentru executia a 3 blocuri
ANL si elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru
centura ocolitoare a Orasului Santana’’
Aprobat
PRIMAR,
Enache Viorel
FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. Autoritatea contractanta
Denumire: PRIMARIA ORASULUI SANTANA
Adresa:
Localitate: Santana, str. Muncii, nr. 120 A
Cod poştal: 317280
Persoane de contact: Primar Enache Viorel
Telefon: 0257/462082
E-mail: contact@primariasantana.ro
Fax: 0257/462117

Tara: Romania

I. b. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante
□ ministere ori alte autoritati publice centrale X servicii generale ale administratiilor
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau publice
local
□ aparare
□ agentii nationale
□ ordine publica/siguranta nationala
□ mediu
x autoritati locale
□ economico-financiare
□ alte institutii guvernate de legea publica
□
institutie
europeana/organizatie □ sanatate
□ constructii si amenajarea teritoriului
internationala
□ protectie sociala
□ altele (specificati)
□ cultura, religie si activitati recreative
□ educatie
□ activitati relevante
□ energie
□ apa
□ posta
□ transport
□ altele: administratie publica
Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altor autoritati contractante
DA □
NU x
Alte informatii si/ sau clarificari pot fi obtinute:
x telefon si fax mentionate la punctul I. a)
In baza art. 60 alin.2 OUG 34/2006, corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii
economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului, se va face in scris,
obligatoriu prin fax sau optional prin Posta Romana sau curierat.
In baza art. 62 alin 2 OUG 34/2006, confirmarea de primire din partea operatorilor economici
este obligatorie si se va face, fara a mai fi necesara precizarea expresa a autoritatii contractante,
prin retransmiterea in maximum 24 de ore a paginii nr.1 primite, cu numar de inregistrare de
intrare de la operatorul economic.
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 01.03.2011, ora 14
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 02.03.2011
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I.c. Cai de atac
Eventualele contestatii se pot -Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor –
depune:
impotriva actelor emise de autoritatea contractanta, in termen de
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un
act al autoritatii contractante considerat nelegal;
-Curtea de Apel Timisoara - impotriva deciziilor emise de
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in termen de
10 zile de la comunicare.
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Strada Stavropoleos nr.6 , Sector 3
Localitatea: Bucuresti
Cod postal: 030084
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 040-21- 310.46.41
Adresa internet: www.cnsc.ro
Fax: 040- 21-310.46.42
Denumirea instantei competente: Curtea de Apel Timisoara
Adresa: Piata Tepes Voda nr. 2
Localitate: Timisoara, jud Timis
Cod postal: 300055
E-mail: luminita.crisan@just.ro
Telefon: 0256494650
Adresa internet: www.just.ro
Fax: 0256498092
I.d. Sursa de finantare:
Sursele de finantare ale contractului ce Dupa caz, proiect/program finantat din
urmeaza a fi atribuit:
fonduri comunitare
Bugetul local

DA □
NU x
Valoarea estimata: 120.967,74 lei + TVA
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic pentru executia
a 3 blocuri ANL si elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru centura ocolitoare a Orasului
Santana
II. 1.2) Locatia: Sediul sau punctul de lucru al ofertantului
(a) Lucrari
Executie
□
Proiectare si executie
□
Realizare
prin
orice
mijloace
corespunzatoare cerintelor specificate de
autoritatea contractanta
COD CPV:
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică
pentru construcţia de lucrări publice

(b) Produse
Cumparare
Leasing
Inchiriere
Cumparare In rate

□
□
□
□
□

Principalul loc de livrare
________________
Cod CPV
□□□□□□□□□□□□□□□

(c)Servicii
Categoria
serviciului
2A x
2B □
Principalul loc de
prestare
____________
Cod CPV
□□□□□□□□□□□

79314000-8 Studiu de fezabilitate
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achizitie publica: x
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica este de 4 luni de la semnarea
contractului.

AUTORITATEA CONTRACTANTA
Primaria Orasului Santana

,,Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic pentru executia a 3 blocuri
ANL si elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru
centura ocolitoare a Orasului Santana’’
II.1.5) Divizare pe loturi
DA □
Ofertele se depun pe :
un singur lot □
unul sau mai multe □
II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate

NU X
toate loturile □
DA □

NU x

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantitati prestatii servicii
Contractul care urmează a fi atribuit prin prezenta procedură de atribuire presupune elaborare
Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic pentru executia a 3 blocuri ANL si elaborarea Studiului
de Fezabilitate pentru centura ocolitoare a Orasului Santana.
II.2.2) Optiuni
da □
nu x
Daca exista, descrierea acestor optiuni:
Nu este cazul.
III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract
da x
nu □
Plata pretului contractului se va achita partial, raportat la gradul de indeplinire a contractului, in
functie de serviciile prestate si implicit dupa receptia partiala semnata de beneficiar, sau integral
dupa finalizarea serviciilor prestate si implicit dupa receptia semnata de beneficiar in termen de
15 zile de la emiterea facturii de catre executant, dar dupa data de 24 a lunii in care se
efectueaza plata (conform OUG 34/2009).
III.1.1. Contract rezervat
(daca DA scurta descriere )
da □
nu x
III.1.2. Altele
da X
nu □
•
Garantia de participare este in cuantum de 2.400 lei
•
Garantia de buna executie 5% din contravaloarea aferenta serviciilor pentru
componenta de proiectare tehnica.
Nota: IMM-urile beneficiaza de reducere de 50% la garantia de participare si garantia de buna executie.
IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectata
Licitatie deschisa
□
Negociere cu anunt de participare
□
Licitatie restransa
□
Negociere fara anunt de participare
□
Licitatie restransa
□
Cerere de oferte
X
Dialog competitiv
□
Licitatie deschisa de solutii
□
IV.2) Etapa finala de licitatie electronica
da □
nu x
IV.3.) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica:
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:
a)
Nediscriminarea
b)
Tratamentul egal
c)
Recunoasterea reciproca
d)
Transparenta
e)
Proportionalitatea
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f)
Eficienta utilizarii fondurilor publice
g)
Asumarea raspunderii
IV.4.) Legislatia aplicata:

LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ
1.
Legea nr. 111/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice, MO nr. 379 din 3 mai 2006.
2.
Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MO 625/20 iulie 2006.
3.
Legea nr. 128/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MO 309/9 mai 2007.
4.
Legea nr. 228/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006
privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, MO 471/12 iulie 2007.
5.
OUG nr. 74/2005, privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 111/2006;
OUG 25/2007; OUG 19/2009.
6.
HG nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achiziţiilor
publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007,
MO 758/19 august 2005.
7.
HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG. 30/2006 privind
functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica, MO nr. 661/1 august 2006, cu modificările şi completările aduse de HG nr.
1.083/2007.
8.
HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG 34/2006, modificata prin H.G. 834 din 22
iulie 2009, publicata in MO nr. 515 din 27 iulie 2009.
9.
HG nr. 1.056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din HG nr. 925/2006, MO
nr. 727 din 25 august 2006.
10.
HG nr. 1.337 din 27 septembrie 2006 privind completarea HG nr. 925/2006, MO nr.
817 din 4 octombrie 2006.
11.
HG nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al CNSC, MO nr. 553 din 27 iunie 2006.
12.
Legea nr. 278/2010 priv. aprobarea OUG 76/2010 pt. modif. si compl. a OUG 34/2006
13.
HG nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice
din OUG nr. 34/2006, modificata prin HG. nr. 198 din 27 februarie 2008 si prin H.G. 370 din
25 martie 2009.
14.
HG nr. 1.083 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor de
aplicare a OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobate prin HG nr. 942/2006 MO
nr. 627 din 12 septembrie 2007.
15.
HG nr. 525 din 30 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice MO nr. 395 din 12 iunie 2007.
16.
HG nr. 500 din 30 mai 2007 privind suplimentarea numărului de posturi al Consiliului
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Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MO nr. 371 din 31 mai 2007.
17.
HG nr. 1.180 din 4 octombrie 2007 pentru suplimentarea numărului personalului
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MO nr. 686 din 9 octombrie 2007.
18.
HG nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006, MO nr. 98 din 8 februarie 2007.
19.
OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările aduse de: Legea nr. 337 din 17 iulie 2006; Rrectificarea nr. 337 din
17 iulie 2006; Legea nr. 128 din 5 mai 2007; OUG nr. 94 din 26 septembrie 2007; Decizia nr.
569 din 15 mai 2008; OUG nr. 143 din 28 octombrie 2008; OUG nr. 228 din 30 decembrie
2008; OUG nr. 19 din 7 martie 2009;OUG nr. 72 din 17 iunie 2009.
20.
OUG nr. 30 din 12 aprilie 2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
aduse de: Legea nr. 228 din 4 iulie 2007; OUG nr. 129 din 12 noiembrie 2007; OUGnr. 35 din
11 aprilie 2009.
21.
OUG nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MO nr. 676 din 4 octombrie 2007.
22.
Ordinul nr. 1.679 din 12 octombrie 2006 privind completarea Ordinului ministrului de
stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare MO nr. 871
din 24 octombrie 2006.
23.
Ordinul Nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, MO 473/9 iulie 2009.
24.
Ordinul nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul
presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice
nr. 107/2009 publicat în: MO nr. 570 din 17 august 2009.
25.
Ordinul 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu
oferta independenta;
26.
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2181/2007 privind aprobarea Manualului
operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii;
27.
Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
28.
Legea 346/2004 privind stimularea Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
29.
Legea 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
30.
HGR 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala –
CAEN;
31.
Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica 601/2002 privind actualizarea
Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN;
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32.
Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea
Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN;
33.
Legea 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
34.
OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
35.
Ordinul 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare
fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a
modelului si continutului acestora;
36.
Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
37.
Legea 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
38.
Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile
ulterioare;
39.
HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
40.
Hotararea de Guvern nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;
41.
Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificata si completata;
42.
Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea NGPM;
Orice alte acte normative sau standarde conexe sau subsecvente, din legislatia romana sau
comunitara.

LEGISLATIE EUROPEANA
1. DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din
11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în
ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţii publice.
2. REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi
2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de
achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV.
3. REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 AL COMISIEI din 7 septembrie 2005 de stabilire
a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţii publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale
Parlamentului European şi Consiliului.
4. DIRECTIVA CONSILIULUI 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea
actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind căile de
atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de
lucrări.
5. DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din
31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice
de lucrări, de bunuri şi de servicii.
Prin legislatia mentionata se intelege legislatia cu modificarile si completarile la zi.
Prezenta enumerare nu este limitativa.
IV) 5. Participantii la procedura
a)
Pot participa la procedura, operatorii economici, persoane juridice in calitate de ofertant
unic, asociati, subcontractanti sau sustinatori ai ofertantului.
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b)
Operatorii economici in calitate de asociati vor face dovada indeplinirii tuturor criteriilor
de calificare stabilite prin Capitolul V din Fisa de date.
Nota: Neindeplinirea conditiilor de la punctul b) va duce la excluderea acestora din
procedura.
IV) 6. Documente de participare la procedura
Persoana imputernicita de ofertant de a participa la deschidere va prezenta intr-un dosar
separat de oferta urmatoarele documente:
1. Scrisoare de inaintare – Formular nr. 16 – original.
2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formular nr. 2 - în original.
3. Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere - Formular nr. 18 - în
original.
4. B.I./C.I. /pasaport – copie.
5. Dovada constituirii garantiei de participare – in cuantumul, forma si perioada de valabilitate,
stabilite in Fisa de date – original.
6. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta - Formular nr. 17 - în original.
7. Declaratie pe propria raspundere ca ofertantul are calitatea de IMM sau documente emise de
institutii abilitate prin care sa se faca dovada ca societatea este IMM. - Formular nr. 13 –
original.
8. Angajament privind executarea contractului in conditiile impuse prin documentatia de
atribuire - Formularul nr. 14 – original.
9. Acord de asociere, daca este cazul - Formularul nr. 11 – in original.
Note:
1. Ofertantii straini vor prezenta documentele traduse in limba romana de un traducator
autorizat si legalizate.
2. Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare indeplinesc conditiile
de IMM. Lipsa acestei dovezi face ca „asocierea” sa nu beneficieze de facilitatile Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, actualizată.
Ca urmare, in cazul in care se asociaza doua sau mai multe IMM-uri ofertantii vor prezenta si
un centralizator cu datele (parametrii de identificare ca IMM).
V. CRITERII SI DOCUMENTE DE CALIFICARE
Mentiuni
1. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are dreptul (in
temeiul art. 11 din HG 925/2006, modificata) sa prezinte initial doar o declaratie pe proprie
raspundere (conform Formularul nr. 5), semnata de reprezentantul sau legal, prin care
confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt solicitate in documentatia de
atribuire.
Declaratia va fi insotita de o anexa (conform Anexei la Formularul nr. 5) in care ofertantul
va mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv
valorile (de ex. cifra de afaceri, indicarea precisa a contractelor similare prezentate). In cazul in
care va uza de dreptul antementionat, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa
certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de
calificare, in cazul unei solicitari din partea autoritatii contractante, in termenul prevazut in
continutul acesteia, care nu va putea fi mai mic de 3 zile lucratoare. Ofertantul a carui oferta va
fi declarata castigatoare, va prezenta nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii
certificatele/documentele prevazute pentru dovedirea indeplinirii cerintelor minime de
calificare.
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Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente doveditoare si de a desemna
reprezentanti sa verifice, la autoritatile competente, veridicitatea documentelor si declaratiilor
prezentate de ofertanti. Orice neconcordanta fata de documentele depuse si datele furnizate in
declaratii atrage excluderea de la procedura. De asemenea, in cazul omiterii mentionarii in
cadrul anexei a anumitor documente si care nu au fost prezentate in cadrul ofertei, autoritatea
contractanta are dreptul de a descalifica oferta depusa fara a mai solicita completari ale
acesteia.
2. Daca operatorul economic nu se prevaleaza de prevederile art. 11 din HG 925/2006,
modificata depunand la data sedintei de deschidere a ofertelor documentele de calificare, in
cazul in care documentatia depusa nu este completa (nu sunt prezentate toate documentele
solicitate in vederea certificarii indeplinirii cerintelor de calificare) autoritatea
contractanta are dreptul de a descalifica oferta depusa fara a mai solicita completari ale
acesteia.
V.1) Situatia personala a ofertantului
Declaratie privind
Cerinta obligatorie:
situatia personala a
Se va atasa Declaratia privind situatia personala a operatorului economic
operatorului
din care sa rezulte ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din
economic
OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de furnizare publice şi a contractelor de
Solicitat
x
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
Nesolicitat □
Mod de dovedire:
1. Se va completa si atasa Formularul nr. 1 (Declaratie privind situatia
personala a operatorului economic) - in original;
2. Se va atasa certificat cazier fiscal al persoanei juridice – in original sau
copie legalizata.
3. Se vor atasa documente eliberate de autoritatile legale competente, care
sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor
si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care
este stabilit, in original sau copie legalizata, pentru persoanele juridice
romane, respectiv original si traducere legalizata in limba romana, in
cazul persoanelor juridice straine.
Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de
organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in
original sau copii legalizate, valabile la data deschiderii ofertelor.
V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Persoane
juridice Cerinta obligatorie: Operatorii economici participanti la procedura trebuie
romane
sa desfasoare activitatea economica autorizata corespunzatoare obiectului
procedurii (ex: cod CAEN 7112 (Rev. 2) – activitati de inginerie si
Solicitat
x
consultanta tehnica legate de acestea sau CAEN 7111 (Rev. 2) – activitati
Nesolicitat □
de arhitectura);
Mod de dovedire:
Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la
data deschiderii ofertelor (emis cu cel mult 30 de zile inainte de
deschiderea ofertelor) care va cuprinde acea activitate autorizata pentru
ceea ce urmeaza a se presta şi în care nu sunt înscrise menţiuni cu privire la
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aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau că societatea se
află în incapacitate de plată – în original sau copie legalizata.
Nota: Solicitarea are la bază cerinţele legale expuse in art. 15-25 din Legea
359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul
Comerţului potrivit cărora nu pot fi desfaşurate decât activităţi autorizate, prin
autorizare întelegându-se conform art. 5 alin. 1 din actul normativ
menţionat mai sus „[...] asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare
la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate”.
Dovada autorizării reiese din menţiunea cuprinsă în certificatul ORC la
pct. “Sedii şi/sau activităţi autorizate”, respectiv identificarea la acest punct
a codului CAEN autorizat.
Persoane
juridice Cerinta obligatorie:
straine
Operatorii economici participanti la procedura sa fie legal inregistrati si sa
Solicitat
x
desfasoare activitatea economica autorizata corespunzatoare obiectului
Nesolicitat □
procedurii.
Mod de dovedire:
Se vor atasa copii dupa original, si traducere certificata in limba
romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare
ori apartenenta din punct de vedere profesional emise de autoritatile
competente din tara in care isi are sediul operatorul economic.
V. 3.) Situatia economico-financiara
Informatii
privind Cerinta obligatorie: Cifra de afaceri medie pe ultimii 2 ani (2008 si 2009) sa
situatia
fie de minim 240.000 lei. Atunci cand un grup de operatori economici
economico-financiara depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza
prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul
Solicitat x
ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin
Nesolicitat □
prezentarea documentelor prevazute de Legea nr. 346/2004), cifra medie
de afaceri din ultimii 2 ani se constituie in procent de 50% din cuantumul
precizat in documentatia de atribuire si va fi in suma de 120.000 lei.
Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, atunci
reducerea de 50% se va aplica cerinţei legate de cifra de afaceri, numai în
cazul în care asocierea este alcătuită exclusiv din IMM (facand dovada in
acest sens), indiferent dacă acestea sunt persoane sau juridice române sau
străine.
Mod de dovedire: Se va atasa Formularul nr. 3 (Informatii generale)
completat – in original.
1) Persoanele juridice romane vor atasa copii dupa situatiile financiare
anuale (bilant contabil, cont de profit si pierderi) pe anii 2008 si 2009,
inregistrate la administratia financiara si/sau alte documente emise de
autoritatile legale competente (documentele emise de autoritatile legale
competente trebuind sa fie depuse in original si sa certifice incadrarea in
limitele specificate mai sus).
2) Persoanele juridice straine vor atasa, in copie insotita de traducere
certificata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile
competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra
de afaceri.
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In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul
nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile,
atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar,
a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale
care are competente in acest sens.
Pentru operatorii economici care nu au avut activitate in unul sau mai
multi ani dintre cei mentionati (2008 sau 2009), cifra de afaceri se va lua in
considerare in mod corespunzator.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata a documentelor
solicitate mai sus.
3. Balanta pe ultima luna incheiata (ianuarie) - in copie;.
V.4.) Capacitatea tehnica si profesionala
Informatii
privind Cerinta obligatorie:
- max. 2 contracte finalizate sau in derulare avand un obiect similar
capacitatea tehnica
prezentei documentatii de atribuire, respectiv proiectare constructii civile si
Solicitat
x
elaborare studii de fezabilitate in domeniul constructiilor civile si de
Nesolicitat □
drumuri, cu o valoare cumulata de min. 120.000 lei +TVA - in copie;
Pentru fiecare contract prezentat se vor atasa:
a.) Procesul-verbal de predare-primire a proiectului/studiului de
fezabilitate – in copie;
b.) Recomandare emisa de beneficiar/client care sa contina numarul si
obiectul contractului pentru care a fost emisa - in copie;
Nota:
Cerinta mentionata mai sus se considera indeplinita si in cazul in care
operatorii economici prezinta doar un singur contract avand un obiect
similar prezentei documentatii de atribuire, cu o valoare de cel putin
120.000 lei + TVA.
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica la ANRMAP dacă
ofertanţii (ofertant/lider de asociaţie, asociat/subcontractant/persoana
care susţine ofertantul sau asocierea – în cazul în care oferta ofertantului
susţinut este declarată câştigătoare), deţin documente constatatoare
negative privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale precedente, sau din
care să reiasă că din motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a
îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau
este de natura sa producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia.
În cazul în care aceştia deţin documente constatatoare negative vor fi
eliminaţi.
In vederea indeplinirii cerintelor privind experienta similara, in cazul in
care din motive de confidentialitate nu se vor putea depune in copie
contractele solicitate, operatorii interesati vor putea prezenta si alt gen de
documente emise/contrasemnate de beneficiari din care sa reiasa
informatiile mai sus indicate (tipuri de servicii prestate, valoarea si perioada
contractuala, termen de prestare, etc.).
Mod de dovedire:
Se va atasa Formularul nr. 4 (Declaratia privind lista principalelor servicii
executate in ultimii 3 ani) - in original.
Acesta va cuprinde toate elementele necesare pentru evaluarea ofertei, in
conformitate cu criteriile de evaluare.
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NOTA: Listele privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani vor
contine numai acele contracte relevante care vor fi
prezentate/depuse in vederea dovedirii experientei similare.
Completarea si prezentarea formularului
6 - Declaratie privind
echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului - in original.
Informatii
privind 1) Cerinta obligatorie:
capacitatea
Sa dispuna de resursele umane in vederea indeplinirii in bune conditii a
profesionala
contractului si care vor avea roluri esentiale in indeplinirea acestuia.
Mod de dovedire:
Solicitat
x
Se vor atasa:
- informatii generale privind angajatii (Formularul nr. 6.1) - in original.
Nesolicitat □
Informatii
privind Cerinta obligatorie:
subcontractantii
Capacitatea tehnica si profesionala vor fi evaluate in functie de modul
in care vor fi folosite resursele tehnice si umane de care dispun impreuna,
conform Acordurilor de subcontractare si Documentatiei de atribuire.
Solicitat
x
Mod de dovedire:
Nesolicitat □
a) Se va atasa Formularul nr. 8 (Declaratie privind partea/partile din
contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora)
completat.
b) Se va prezenta Acordul de subcontractare (conform Formularului nr. 9),
in original, din care sa rezulte partea din contract pe care o va indeplini
fiecare subcontractant (fizic si valoric, inclusiv ca procent din valoarea
contractului), precum si modul de utilizare a resurselor tehnice si umane.
In cazul in care acordurile de subcontractare sunt incheiate in alta limba
decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere in
limba romana dupa acestea.
c) Fiecare subcontractant va prezenta:
 Declaratia privind situatia personala a operatorului economic –
Form. nr. 1
 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului,
valabil la data deschiderii ofertelor (emis cu cel mult 30 de zile inainte de
deschiderea ofertelor) care va cuprinde acea activitate autorizata pentru
ceea ce urmeaza a se presta şi în care nu sunt înscrise menţiuni cu privire la
aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau că societatea se
află în incapacitate de plată.
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Informatii
asociatii

privind Cerinte obligatorii
In cazul in care oferta este depusa de o asociatie (consortiu), fiecare asociat
va trebui sa indeplineasca conditiile privind Situatia personala a
Solicitat
x
ofertantului si Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in
Nesolicitat □
conformitate cu Acordul/Contractul de asociere, din care trebuie sa reiasa
clar partea din contract pe care o vor indeplini asociatii si toate amanuntele
necesare pentru evaluarea ofertelor.
Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si profesionala
vor fi evaluate pentru ofertantii asociati in functie de modul in care vor fi
folosite resursele tehnice si umane de care dispun impreuna, raportat la
procentul care le revine din valoarea contractului, conform Contractului de
asociere si Documentatiei de atribuire.
Mod de dovedire:
In cazul asociatiilor (consortiilor) se va prezenta:
o Formularul nr. 10 (Declaratie privind partea/partile din contract
care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora) completat.
o Contractul de asociere (conform Formularului nr. 11), in original,
din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din
contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din
valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si
umane, imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele
asociatiei precum si obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata
executarii contractului.
In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat
limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere in limba
romana dupa acestea.
o Se va atasa Formularul nr. 12 (Imputernicirea liderului asociatiei de
a reprezenta asociatia la procedura de atribuire) completat.
o Se vor atasa toate documentele solicitate la Situatia personala a
ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale,
Informatii privind capacitatea tehnica si Informatii privind capacitatea
profesionala pentru fiecare asociat.
Informatii privind
În cazul susţinerii economice şi financiare si tehnico-profesionale aşa cum
este prevazută la art. 186 şi 190 din OUG nr. 34/2006, operatorul
sustinerea
economico-financiara economic va indeplini condiţiile cuprinse la art. 111 din HG nr. 925/2006
si tehnicomodificată in sensul prezentarii acordului ferm de sustinere (Formularul nr.
profesionala
19 si Formularul nr. 20), raportat la natura sustinerii invocate.
(daca este cazul)
Solicitat X
Nesolicitat □
V.5) Standarde de asigurare a calitatii
Solicitat
x
Ofertantii vor prezenta certificate cu termen de valabilitate la zi, care sa
Nesolicitat □
ateste implementarea standardelor de management al calitatii (SR
EN ISO 9001 sau echivalentul) corespunzatoare activitatilor aferente
obiectului procedurii - in copie simpla.
Nu se accepta societati in curs de implementare a certificarilor.

AUTORITATEA CONTRACTANTA
Primaria Orasului Santana

,,Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic pentru executia a 3 blocuri
ANL si elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru
centura ocolitoare a Orasului Santana’’
V.6) Standarde de protectie a mediului
Solicitat
□
Nesolicitat x
NOTA: Operatorii economici pot prezenta, in scopul demonstrarii cerintei privind standardele
solicitate, orice alte documente echivalente (declaratia pe proprie raspundere nu face parte din
categoria documentelor echivalente) cu conditia ca din acestea sa se releve ca in cadrul
societatii sunt implementate si respectate exigentele prevazute de aceste standarde.
V.7) Condiţii de muncă şi protecţia muncii
Solicitat
x
Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de muncă
Nesolicitat □
şi protecţia muncii (Formular nr. 7) – în original.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si
costurile documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau
raspunzatoare pentru costurile respective.
VI.1) Limba de redactare
a documentelor necesare Limba romana
ofertei
VI.2)
Perioada de Minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor
valabilitate a ofertei
VI.3)
Garantie
de a) Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 85
participare
si urm. din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a O.U.G. nr. 34/2006, pana cel mai tarziu la
Solicitata
x
deschiderea ofertelor, prin virament bancar sau printr-un
Nesolicitata □
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari sau prin ordin de plata, cu
conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta.
Modul de constituire a garantiei de participare:
• Scrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de o
societate de asigurari - original
• Ordin de plata – confirmat de banca emitenta – original.
b) Cuantumul garantiei de participare este 2.400 lei.
c) Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de
la data limita de depunere a ofertelor.
Contul in care se va depune garantia de participare este:
RO26TREZ03021340250XXXXX, deschis la Trezoreria
Orasului Santana.
Nota: In temeiul prevederilor art. 86 alin. 3 lit. a si b din HG nr.
925/2006, in cazul in care aceasta se constituie printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari, instrumentul de garantare
trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa:
- conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei
garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau
- neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
d) In cazul asociatiilor, garantia de participare poate fi constituita

AUTORITATEA CONTRACTANTA
Primaria Orasului Santana

,,Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic pentru executia a 3 blocuri
ANL si elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru
centura ocolitoare a Orasului Santana’’

VI.4)
Modul
de
prezentare a propunerii
tehnice
VI.5)
Modul
de
prezentare a propunerii
financiare

de catre unul sau mai multi asociati.
e) Garantia de participare nu poate sa fie constituita de catre
subcontractanti.
f) Ofertantii care vor constitui garantia de participare in
conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004
privind stimularea IMM, cu modificarile si completarile ulterioare,
au obligatia de a face dovada ca reprezinta o IMM, respectiv
dovada privind numarul de salariati si dovada privind cifra de
afaceri pe ultimul an (unde este cazul), precum si valoarea
activelor totale, prin atasarea Formularului nr. 13 (Declaratie
privind incadrarea IMM) completat, formular In concordanta cu
prevederile actului normativ specificat.
g) Pentru a putea beneficia de prevederile art. 16 alin. (2) din
Legea 346/2004 privind stimularea IMM, cu modificarile si
completarile ulterioare, in cazul asociatiilor, este necesar ca toti
asociatii si subcontractantii sa faca dovada ca reprezinta o
Intreprindere mica sau mijlocie, prin atasarea Formularului nr. 13
(Declaratie privind incadrarea in IMM) completat.
h) Garantia de participare se va constitui numai in lei.
Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de
participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand
acesta din urma se afla in oricare din situatiile urmatoare:
• isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia
• oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de
buna executie in perioada de valabilitate a ofertei (nu mai tarziu de
15 zile de la semnarea acesteia)
• oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze
contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa
respecte in totalitate cerintele prevazute de Documentatia de
atribuire.
Propunerea financiara va fi exprimata in lei + TVA.
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa
furnizeze toate informatiile solicitate (valoarea totala a ceea ce
urmeaza a fi prestat, inclusiv taxa pe valoare adaugata, care va fi
evidentiata distinct) pentru realizarea obiectului prezentei
documentatii de atribuire.
Prezentarea, in propunerea financiara, a unui pret superior valorii
fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica, conduce la respingerea ofertei
ca fiind inacceptabila, in conformitate cu art. 36, alin. 1 lit e)
din HG 925/2006 si art. 202 din OUG 34/2006, modificata.
Propunerea financiara va contine formularul de oferta conform
Form. 15. Pentru ofertele exprimate in alta moneda, echivalenta
va fi determinata la cursul valutar afisat de BNR la data publicarii
invitatiei de participare in SEAP.
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VI.6)
Modul
prezentare a ofertei

de a) Toate formularele solicitate si prevazute in Sectiunea a V-a se
vor prezenta completate integral, cu semnaturile olografe, in
original.
b) Adresa la care se depune oferta: Sediul Primariei Orasului
Santana, localitatea Santana, str. Muncii, nr. 120A.
c) Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre
ofertant la adresa indicata mai sus, pana la data de , insotite de o
scrisoare de inaintare. In acest scop se va completa Formularul nr.
16 (Scrisoare de inaintare).
d) Se vor depune 2 exemplare ale ofertei: 1 original si 1 copie.
e) Documentatia trebuie sa fie in totalitate tiparita cu cerneala
neradiabila.
f) In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficial
abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie
semnate si parafate conform prevederilor legale.
g) Mod recomandat de prezentare:
- documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea
financiara se vor indosaria separat, vor avea fiecare cate un opis
(in care vor fi mentionate toate documentele solicitate in
documentatia de atribuire, cu indicarea paginii la care se afla
documentul – in ordinea din documentatia de atribuire).
- documentele de calificare se vor indosaria in ordinea in care au
fost solicitate in Fisa de date a achizitiei. In cazul in care exista
subcontractanti sau asociati, documentele de acelasi tip se vor
aseza unul dupa altul (mai intai pentru ofertant sau liderul de
asociatie, apoi pentru asociati, dupa care pentru subcontractanti).
h) Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea acelor
informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in
ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala,
ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt
considerate confidentiale.
i) Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea
financiara se vor introduce in plicuri distincte, sigilate si marcate
corespunzator, astfel:
Plicul 1: DOCUMENTE DE CALIFICARE – ORIGINAL
Plicul 2: PROPUNERE TEHNICA – ORIGINAL
Plicul 3: PROPUNERE FINANCIARA – ORIGINAL
Nota: Plicurile 1,2 si 3 se vor introduce intr-un plic A, marcat cu inscriptia:
A – ORIGINAL.
Plicul 1: DOCUMENTE DE CALIFICARE – COPIE
Plicul 2: PROPUNERE TEHNICA – COPIE
Plicul 3: PROPUNERE FINANCIARA – COPIE
Nota: Plicurile 1,2 si 3 se vor introduce intr-un plic B marcat cu inscriptia:
B – COPIE.
Plicurile A si B se vor introduce intr-un pachet, care va fi
inscriptionat cu urmatoarele informatii:
numele si adresa autoritatii contractante
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numele si adresa ofertantului; telefon si fax
„A nu se deschide inainte de 09.03.2011, ora 11:30”
j) In exteriorul coletului sigilat, la vedere, se vor prezenta
urmatoarele:
1. Scrisoare de inaintare – Formular nr. 16 – original.
2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formular
nr. 2 - în original.
3. Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de
deschidere - Formular nr. 18 - în original.
4. B.I./C.I. /pasaport – copie.
5. Dovada constituirii garantiei de participare – in cuantumul,
forma si perioada de valabilitate, stabilite in Fisa de date – original.
6. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta Formular nr. 17 - în original.
7. Declaratie pe propria raspundere ca ofertantul are calitatea de
IMM sau documente emise de institutii abilitate prin care sa se
faca dovada ca societatea este IMM. - Formular nr. 13 – original.
8. Angajament privind executarea contractului in conditiile impuse
prin documentatia de atribuire - Formularul nr. 14 – original.
9. Acord de asociere, daca este cazul - Formularul nr. 11 – in
original.
Documentele solicitate separat pentru sedinta de deschidere a ofertelor
NU SE VOR INTRODUCE in acest pachet.
k) Coletele care vor fi transmise prin posta vor contine:
- pachetul cu plicurile A si B, respectiv oferta
- plicul separat pentru sedinta de deschidere a ofertelor, conform
pct. VI.6.j), daca se opteaza pentru transmiterea lui prin posta.
l.) Documentele solicitate separat pot fi transmise comisiei de
evaluare pana la ora deschiderii ofertelor, prin orice mijloc.
m) Toate plicurile, pachetele, coletele etc., vor fi sigilate
corespunzator, astfel incat la sedinta de deschidere sa se poata
constata integritatea plicurilor.
de 08.03.2011, ora 14

VI.7) Data limita
depunere a ofertelor
VI.8)
Posibilitatea a) Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage
retragerii sau modificarii oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea
documentelor
ofertei, respectiv 08.03.2011, ora 14 si numai printr-o solicitare
scrisa in acest sens.
b) In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in
oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si
inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea
contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor,
respectiv 08.03.2011, ora 14.
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie
prezentate in conformitate cu prevederile de prezentare a ofertei,
cu amendamentul ca plicul exterior se va marca, in mod
obligatoriu, cu inscriptia “MODIFICARI”.
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c) Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa decat cea
stabilita in invitatia de participare ori care este primita de catre
autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru
depunere – 08.03.2011, ora 14 – se returneaza nedeschisa.
VI.10)
Deschiderea a) Data, ora si locul deschiderii ofertelor:
documentelor
pentru - 09.03.2011, ora 1130, sediul Sediul Primariei Orasului Santana,
str. Muncii, localitatea Santana, nr. 120A
selectarea ofertelor
b) Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor:
1) membrii comisiei de evaluare
2) reprezentantii autorizati sau imputerniciti ai ofertantilor;
c) La deschidere, autoritatea contractanta verifica documentele
atasate pe plicul exterior:
1. Scrisoare de inaintare – Formular nr. 16 – original.
2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formular
nr. 2 - în original.
3. Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de
deschidere - Formular nr. 18 - în original.
4. B.I./C.I. /pasaport – copie.
5. Dovada constituirii garantiei de participare – in cuantumul,
forma si perioada de valabilitate, stabilite in Fisa de date – original.
6. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta Formular nr. 17 - în original.
7. Declaratie pe propria raspundere ca ofertantul are calitatea de
IMM sau documente emise de institutii abilitate prin care sa se
faca dovada ca societatea este IMM. - Formular nr. 13 – original.
8. Angajament privind executarea contractului in conditiile impuse
prin documentatia de atribuire - Formularul nr. 14 – original.
9. Acord de asociere, daca este cazul - Formularul nr. 11 – in
original.
In cazul in care ofertantul nu transmite printr-un reprezentant
plicul care contine documentele solicitate la sedinta de deschidere,
coletul cu oferta va fi ambalat in mod asemanator coletelor
transmise prin posta.
VII. Criteriul de atribuire:
Pretul cel mai scazut
Cea mai avantajoasa oferta economica

X
□

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VIII.1 Ajustarea pretului contractului
DA x
NU □
Primaria Orasului Santana accepta ajustarea pretului in conformitate cu art. 97 alin. 2 din HG
925/2006, în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale
părţilor şi care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
Situatiile care pot determina ajustarea preţului contractului sunt următoarele:
a) modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea, de către autorităţile locale,
a unor acte administrative, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza
cărora s-a fundamentat preţul contractului;
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b) creşterea/diminuarea preţurilor elementelor constitutive ale ofertei care influenţează
semnificativ costurile pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
Modul concret de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică se va raporta la influenţa
corectă pe care o exercită situaţia care justifică eventuala ajustare. Justificarea creşterii preţurilor
resurselor se va realiza numai pe baza evoluţiei unor indici de preţ relevanţi, publicaţi de
instituţii/organisme abilitate, cum ar fi indici de preţ publicaţi de Institutul Naţional de
Statistică, indici bursieri, pe baza de note justificative si ulterior prin incheierea de acte
aditionale la contract.
VIII.2. Garantia de buna executie a contractului
DA x NU □
•
Garantia de buna executie va reprezenta 5% din contravaloarea aferenta serviciilor
pentru componenta de proiectare tehnica, fara TVA.
Notă: Operatorii economici care au calitatea dovedită de IMM pot beneficia, în conformitate cu
art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii, de reducerea cu 50% a valorii stabilită drept garanţie de bună executie.
Garantia de buna executie se va constitui integral in conditiile prevazute de art. 89, 90 ale H.G.
nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara
sau de societate de asigurari care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna
executie se poate constitui si partial, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii
contractante la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se va depune de catre
ofertant in contul deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei
stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire.
Garantia de buna executie constituita pentru elaborarea proiectului tehnic, se restituie de catre
autoritatea contractanta, conform art. 92, alin. 3, lit. b din HG 925/2006, in termen de 14 zile
de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza
proiectului respectiv, daca Primaria Orasului Santana nu a ridicat pana la acea data pretentii
asupra ei.
Nota:
Scrisoarea de garantie emisa de o societate bancara ori de o societate de asigurari trebuie sa
prevada daca activarea garantiei se va executa:
a). conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu
contractul garantat; sau
b). neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate.
Oferta este considerata inacceptabila în urmatoarele situatii:
a) se încadreaza în categoria celor prevazute la art. 33 alin. (3) din HG 925/2006;
b) a fost depusa de un ofertant care nu îndeplineste una sau mai multe dintre cerintele de
calificare stabilite în documentatia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11
alin. (4)-(5) din HG 925/2006, documente relevante în acest sens;
c) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luata în
considerare din urmatoarele motive:
- în invitatia de participare nu este precizata în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte
alternative;
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- respectiva oferta alternativa nu respecta cerintele minime prevazute în caietul de sarcini;
d) nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca
si de protectie a muncii, atunci când aceasta cerinta este formulata în conformitate cu
prevederile art. 34 alin. (2) din OUG 34/2006, modificata;
e) pretul, fara TVA, inclus în propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata
prin anuntul/invitatia de participare si nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri
suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;
e1)pretul, fara TVA, inclus în propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata
prin anuntul/invitatia de participare si, desi exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri
suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, se constata existenta
a cel putin uneia dintre urmatoarele situatii:
- pretul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimata prevazuta în
anuntul/invitatia de participare;
- încheierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale
ordonantei de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante în raport cu anumite
praguri valorice;
f) în urma verificarilor prevazute la art. 202 si 203 din OUG 34/2006 se constata ca oferta are
un pret neobisnuit de scazut pentru ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât
nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin
documentatia de atribuire.
Oferta este considerata neconforma în urmatoarele situatii:
a) nu satisface în mod corespunzator cerintele caietului de sarcini;
b) contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea
contractanta în cadrul documentatiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase
pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu
accepta renuntarea la clauzele respective;
c) contine în cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si
care nu pot fi justificate;
d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevazut defalcarea pe loturi, oferta este
prezentata fara a se realiza distinctia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibila
aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte.
Reguli de evitare a conflictului de interese
Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate
masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de
interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.
Persoana fizica sau juridica care a participat la întocmirea documentatiei de atribuire are dreptul,
în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai
în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa
distorsioneze concurenta.
Persoanele fizice sau juridice care participa direct în procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau
subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
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Nu au dreptul sa fie implicati în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor
urmatoarele persoane:
a) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau
subcontractanti;
b) sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati;
c) persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea
pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
d) persoane care în exercitarea functiei pe care o detin la nivelul autoritatii contractante se afla
în situatia existentei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr.
161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor
publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul
consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori
asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se
afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006,
cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este exclus din
procedura de atribuire.
Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achizitie publica,
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 luni de la încheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului
respectiv pentru cauza imorala.

