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ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS 
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Tel.: 0256-490281; 494030; Fax: 0256-407066 

E-mail: dgaspctm@gmail.com; 
 

 
                                                                                        APROBAT 

                                                                                         PRESEDINTE C.J.T. 
CONSTANTIN OSTAFICIUC 

 
 
 
         

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
 
I.a AUTORITATEA CONTRACTANTA 
Denumire: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis 
Adresa: str. Piata Regina Maria, nr.3 
Localitate: Timisoara 
 

Cod postal: 
300004 

Tara :Romania 
 

Persoana de contact: Mihaela Popescu Telefon: 0256/490281 

Email: siapdgaspctm@yahoo.com Fax: 0256/407066 
I.b Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante 
Autoritati locale Protectie sociala 
 
Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute: La adresa mai sus mentionata 

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:   31 .03.2011 ora 16:00 
Adresa: sediul DGASPC, str. P-ta Regina Maria, nr.3, Timisoara 
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :  01.04.2011, ora 16:00 

 
I.c Cai de atac: 
Institutia responsabila pentru solutionarea contestatiei: 

 
Denumire: CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA  CONTESTATIILOR 
Adresa: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3 
Localitatea: BUCURESTI 
Tara:ROMANIA 
Telefon: 0213104641 

Cod postal:010873 
Fax:0213104642 

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac: 

Serviciul Juridic din cadrul D.G.A.S.P.C Timis, 
Adresa: P-ta Regina Maria, nr.3                                              Tara: Romania 
Localitatea:Timisoara                                                              Cod postal: 300004 
Telefon:0256/490281                                                               Fax: 0256/407066 
 
Autoritatea contractanta  NU  achizitioneaza in numele altei autoritati contractante 
 
 
 
 



 
 
 
I.d.Sursa de finantare  
Proiectul este finanţat din: 

Fonduri Europene  

-Fondul European pentru 

Dezvoltare Regionala 

-Bugetul de stat al României 

-Bugetul propriu al 

D.G.A.S.P.C.Timis 

 
Cofinantare  Bugetul de stat privind cheltuielile de investitii pe anul 
2011  – Program Operational Regional 2007- 2013, Axa prioritara 
3, Domeniul de interventie 3.2,  de finantare a proiectului „ Centrul 
de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Periam ”COD 
SMIS : 18023  – Periam, str. Principala, Nr.1,2-3, Jud.Timis in baza   
Scrisorii de acceptare nr. 2049/21.02.2011 a Cererii de Finantare 
V/31/3/3.2/339/09.03.2010 ; 

 
 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1. Descriere 

I 
III.1.1) Denumire contract : „Servicii de proiectare „  pentru „ Centrul de   
   Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Periam” – Periam,str. Principala,Nr.1,2-3, Jud.Timis.  
   cod CPV : 71242000-6 
 Faza  :  Proiect Tehnic (P.Th) + Detalii de executie(D.E.) + Caiet de sarcini + Document. Tehnica  
Autorizatie de Constructie (D.T.A.C.) + Avize + Acorduri + Verificare Proiect de catre verificatori 
atestati M.L.P.T.L. 
 
II.1.2) Beneficiar : D.G.A.S.P.C Timis, Timisoara , P-ta Regina Maria nr. 3 – 50 persoane adulte cu 
handicap neuropsihic cu abilităţi foarte scăzute . 
II.1.3)Procedura se finalizeaza prin :  
Contract de achizitie publica de servicii, categoria serviciului 2A                                                                     
 
II.1.4)Durata contractului de achizitie publica:  
Durata contractului este perioada cuprinsă între data semnării contractului şi data încheierii ultimului proces verbal de 
recepţie finală a lucrărilor la obiectivul de investiţii menţionat . 
 
II.1.5)Termenul de executie :  
45 zile de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor de proiectare. 
II.1.6) Ofertele alternative :  NU sunt acceptate. 
 
 
II.2.Cantitatea sau scopul contractului   
 
II.2.1) Total cantitati  

   Lucrare completa :  „Servicii de proiectare „ pentru „ Centrul de  Recuperare si    
    Reabilitare Neuropsihiatrica Periam” – Periam,str. Principala,Nr.1,2-3,Jud.Timis.  

            Faza  :  Proiect Tehnic (P.Th) + Detalii de executie(D.E.) + Caiet de sarcini + Document. 
Tehnica Autorizatie de Constructie (D.T.A.C.) + Avize + Acorduri + Verificare Proiect  de catre 
verificatori atestati M.L.P.T.L , tinand cont de  tema de proiectare din caietul de sarcini ,conform 
legiilor in vigoare .  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
III. PROCEDURA 
III. 1)Procedura selectata: CERERE DE OFERTE 

III.2)Legislatia aplicata : OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, HG 925/2006, 
actualizata, OUG 30/2006,Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 50/1991 , OUG 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordin nr. 119/2009 MTCT, H.G. 28 / 2008 si Ordinul 
M.L.P. Nr. 863 /2008. 

• Ordinul pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a cheltuielilor eligibile  pentru domeniul 
 major de interventie  Program Operational Regional 2007- 2013, Axa prioritara 3, Domeniul de 
interventie 3.2 ,  nr. 1119/30.10. 2007 si nr.2392/13.12.2007 
 
 
 
IV. CRITERII DE CALIFICARE  
Completarea Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, prin care se certifica  

faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de  concurenta, conform  

Ordinului ANRMAP. NR.314/12.10.2010. 

 
IV. 1) Situatia personala  a candidatului/ofertantului 
Declaratia privind eligibilitatea, 
semnată de reprezentantul său legal 

- prezentare Formular 12A 

Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile Art.181 din 
OUG34/2006,  semnată de 
reprezentantul său legal 

- prezentare Formular 12B 
- prezentare Certificat de atestare fiscala privind plata 
obligatiilor la bugetul general consolidat al statului, valabil la 
data deschiderii ofertelor; 
- prezentarea Certificatului de atestarea fiscala privind plata 
obligatiilor la bugetul local, valabil la data deschiderii; 

În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se afă într-una din situaţiile prevăzute de Art. 
181 din OUG 34/2006,  acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare. 
 
IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 
 

Documente care dovedesc o forma de înregistrare / 
atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional: 

i) Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului (original sau copie legalizată notarial) valabil la 
data deschiderii ofertelor (emis cu cel mult 30 de zile înainte 
de deschiderea ofertelor), din care sa rezulte faptul ca nu sunt 
înscrise menţiuni cu privire la aplicarea legii nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei. Ofertantul sau, în cazul unei 
asocieri, cel puţin liderul asocierii, trebuie să aibă ca domeniu 
principal de activitate cod CAEN 7022 conform legislaţiei 
naţionale sau echivalentul conform legislaţiei statului în care 
este stabilit.  
ii)   Certificat de înregistrare – copie conform cu originalul; 
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte 

aceste documente.) 
Documentele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. 

Persoane juridice /fizice străine 
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 
 

Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori 
apartenenţă din punct de vedere profesional (traducere în limba 
română legalizată), în conformitate cu prevederile legale din 
ţara în care ofertantul este rezident. 
 
 



(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte 
aceste documente.) 

Documentele să fie valabile la data deschiderii ofertelor. 
Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerin ţele privind situaţia personala a 
candidatului /ofertantului si capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare si 
atestare) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare  asociat in parte. 
IV. 3.) Situaţia  economico-financiară                                   
Informaţii privind  situaţia  economico-financiară  :   Nesolicitat  □ 

IV.4.) Capacitatea tehnică şi profesională 
Informaţii privind  capacitatea 
tehnică 
 
Solicitat   x               
Nesolicitat □ 
 
 
 
 

1) Cerinţă obligatorie:  
Ofertantii vor face dovada încheierii si finalizarii în ultimii 3 ani a 
cel putin : un Contract de servicii similare (Proiect Tehnic, Detalii 
de  Executie, elaborare documentatie si obtinere avize, acorduri, 
autorizatie de constructie,Verificare Proiect de catre verificatori 
atestati M.L.P.T.L),cu valoare de proiectare de cel putin 50.000 lei, 
fara TVA . 

 Mod de dovedire:  
i) Se va completa Formularul  12E  (DECLARAŢIE PRIVIND 
LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII 
EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI).  
ii) Pentru contractul prezentat Ofertantul va completa formularul de 
experienta similara insotit  de copia contractului, recomandarea 
din partea beneficiarului/clientului respectiv (se accepta doar 
recomandari cu calificativul Foarte bine). 
Persoanele juridice străine vor ataşa copii după documente 
solicitate, însoţite de traducere legalizata. 
3) Se va completa Formularul 7 - LISTA PRIVIND UTILAJELE 
ŞI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE, INCLUSIV 
DOTĂRILE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC 
PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A 
CONTRACTULUI DE SERVICII . 
Cerinte minime obligatorii: 
Ofertanul va face dovada prin prezentare de facturi cu care au fost 
achizitionate cel putin urmatoarele dotari tehnice: 
-Plotter A0; 
-Imprimanta multifunctionala (scanner, copiator) A3; 
-PC-uri/Laptopuri cel putin pentru personalul minim solicitat; 
-Softuri de operare cel putin pentru personalul minim soliciat; 
-Softuri de proiectare specializate cel putin pentru personalul minim 
solicitat. 
-Soft specializat pentru devize; 
-Autovehicule pentru deplasarile pe santier in cadrul fazei de proiect 
Asistenta Tehnica. 

Informaţii privind  capacitatea 
profesională 
 
Solicitat   x                 
Nesolicitat  □ 
 

1) Cerinţă obligatorie: 
Ofertantul va trebui să dispună de resursele umane considerate de 
Autoritatea Contractantă ca fiind strict necesare îndeplinirii în bune 
condiţii a contractului (personal de specialitate şi experţi  care vor 
avea roluri esenţiale în îndeplinirea contractului): 

• 1 manager de proiect (inginer/arhitect) cu experienta 
 profesionala de minim 5 ani, care sa fi participat pe acesta pozitie la 
minimum 2 proiecte din domeniul sanatatii/asistentei sociale cu 
finantare europeana. 

• 1 Arhitect cu drept de semnatura, cu experienta profesionala 
de minimum 5 ani, care sa fi participat pe o pozitie similara la 
minimum 3 proiecte . 

• 1 inginer CCIA  (construcţii civile, industriale şi agricole)cu 



experienta profesionala de minim 5 ani, 
 care sa fi participat pe o pozitie similara la minimum 3 proiecte . 

• 1 inginer Instalatii Sanitare si termice, absolvent al Fac. 
 de Instalatii in Constructii,cu experienta profesional de minim 3 ani 

• 1 inginer Instalatii electrice, absolvent al Facultatii de 
 Electrotehnica, cu experienta profesionala de minimum 3 ani. 

• 1 inginer Retele edilitare-retele exterioare, absolvent al  
Facultatii de Hidrotehnica / Instalatii in Constructii,  cu experineta 
profesionala de minimum 3 ani. 

• 1 Devizier, absolvent studii superioare, profilul Inginerie 
 Economica, cu experienta de minimum 5 ani. 

Se va completa Formularul 12I  –LISTA CU PERSOANELE 
RESPONSABILE PENTRU EXECUŢIA CONTRACTULUI 

Pentru expertii solicitati mai sus se vor ataşa: 
i) Lista format propriu al ofertantului cu personalul 

nominalizat pentru indeplinirea contractului . 
ii)  Curriculum Vitae, din care trebuie să reiasă poziţia 

propusă în cadrul contractului (conform denumirilor 
specificate mai sus) şi îndeplinirea cerinţelor precizate. 

iii)  Se solicita obligatoriu, prezentarea copiei Atestatului  
emis de MLPTLpentru expertul tehnic (constructii civile, 
industriale, agrozootehnice).  
iv) Documente suport in copie pentru fiecare specialist 

principal propus, prin care sa se probeze cerintele minime 
solicitate in Documentatia de atribuire: 
a) copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute,  
mentionate în CV; 
b) certificate emise de angajatori sau referinte care sa probeze 
experienta indicata în CV (certificate/documente emise sau 

 contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar). 
Standarde Aplicabile   
 

1. Standard privind sistemele de management al calităţii : Ofertanţii au 
obligaţia de a prezenta certificat din seria ISO 9001. 
Mod de dovedire: 
Ofertantul trebuie să deţină certificat ISO 9001 (certificarea sistemului 
de management al calităţii) valabil la data deschiderii ofertelor. Nu se 
accepta si ofertanti in curs de certificare.   
 

2. Standard privind sistemele de management al mediului: Ofertanţii au 
obligaţia de a prezenta certificat din seria ISO 14001. 
Mod de dovedire: 
Ofertantul trebuie sa prezinte Certificat ISO 14001 ( certificarea 
sistemului de management de mediu). Nu se accepta si ofertanti in curs 
de certificare.  

 
3. Standard privind managementul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale: 

Ofertanţii au obligaţia de a prezenta certificat din seria OHSAS 18001. 
Mod de dovedire: 
Ofertantii trebuie să dovedească implementarea şi certificarea pentru 
sistemul de management al securitatii si sanatatii ocupationale conform 
OHSAS 18001 pentru gama de servicii solicitate (proiectare in 
constructii) . Nu se accepta  ofertanti in curs de certificare. 
 

Informaţii privind 
subcontractanţii 
 
Solicitat   x                 
Nesolicitat  □ 

 
- Se solicită  Formularul 12 G ,completat dupa caz (unde sunt 

subcontractanti se completeaza tabelul si se prezinta acordul de 
subcontractare - in copie, unde nu sunt subcontractanti se 
completeaza cu sintagma”Nu este cazul”; 

 



 
IV.5.) Pentru demonstarea indeplinirii criteriilor de calificare,ofertantul are dreptul de a prezenta 
initial o declaratie pe propria raspundere conf Art.11(4)din HG 925/2006, semnata de reprezentantul 
sau legal, in care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in 
documentatia de atribuire. Declaratia va trebui sa fie insotita de o anexa( opis) in care ofertantul 
trebuie sa mentioneze succint , dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. 
Nota:  
- Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si 
profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. 
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea 
lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente 
relevante in acest sens. 
- Capacitatea tehnica şi/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in 
conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare 
- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea 
acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a 
dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm in forma autentica al 
persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele 
tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura 
sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din 
procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completand in acest 
sens Formularul  8. 
 
 
V. PREZENTAREA OFERTEI 
V.1.) Limba de redactare a ofertei Se precizeaza: limba romana 
 

NOTĂ: Ofertantul are obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa 
un opis al documentelor prezentate. Imputernicirea delegatului ofertantului va fi redactată potrivit 
legii , mentionand pentru ce este imputernicit acesta. 
V.2.) Perioada de valabiliate a ofertei   :   90 zile calendaristice 
V.3.) Garantia de participare:    

650 lei 
-perioada de valabilitatea a garantiei  -  minim 90 zile 
Garantia de participare se va constitui asfel :  
-fie prin „scrisoare de garantie bancara ”, caz in care se va 
completa si  formularul 11,  
-fie prin depunere in numerar , la casieria  autoritatii 
contractante, in acest caz tinandu-se cont de orarul caseriei  
pentru incasari este de luni-vineri, intre orele:08:00-09:30 sau 
12:30-15:00 ; 
-fie prin ordin de plata, situatie in care autoritatea 
contractanta trebuie sa aiba confirmarea ca suma solicitata se 
afla la dispozitia sa. Prin urmare, depunerea trebuie facuta cu 
cel putin 3 zile lucratoare inainte de termenul de deschidere a 
ofertelor. Este necesara o  instiintare  telefonica la Serviciul  
Achizitii, pentru a solicita extrasul de cont in timp util.In 
acest caz,contul in care se va face plata garantiei de 
participare  este urmatorul : 
RO47TREZ6215006XXX005136,Trezoraria Timisoara; 
- Dovada calităţii de IMM (atunci când este cazul)se va 
realiza prin Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în 
categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, semnata de 
reprezentantul autorizat al ofertantului. 
 - Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este de  
minim  90 zile; 



- Dovada platii garantiei de participare se va face cel tarziu  
la data si ora de deschidere a ofertelor; 
-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 
urmatoarele situatii: 
a).isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia  
b) .oferta fiind declarata castigatoare, nu constituie garantia 
de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, nu 
mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului 
c). oferta sa fiind declarata castigatoare, refuza sa semneze 
contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a 
ofertei  
In masura in care unul din operatorii economici participanti 
la procedura depune o contestatie iar aceasta va fi respinsa de 
CNSC , autoritatea contractanta va face  uz de prevederile 
art.278^1 din OUG 34/2006, actualizata. 

 
 
V.4.) Modul de prezentare 
a propunerii tehnice 

Ofertantul  va  elabora  propunerea  tehnică  astfel  încât  aceasta  să  
respecte  în  totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. 
-Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor   
ofertate cu cele prevazute in caietul de sarcini. In acest scop 
propunerea tehnica va contine un comentariu al specificatiilor tehnice 
continute in caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze 
corespondenta  propunerii tehnice cu specificatiile respective si care sa 
evidentieze activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate 
personalului implicat in indeplinirea  contractului, precum si graficul 
de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor respective, si  graficul 
fizic si valoric de executie a  serviciilor. Anexe la Formularul 10B.  
Ofertantul va include în oferta tehnică descrierea fiecărui element, 
conform cerintelor din caietul de sarcini. 
 
Lipsa descrierii unui capitol/subcapitol va conduce la descalificarea 
propunerii tehnice ca neconformă. 
 
Ofertantul va prezenta modul de Organizare şi planificare a activităţilor 
pe durata contractului: 
- Metodologia de lucru; 
- Planul de lucru;  
-Managementul riscurilor; 
-Parti desenate: Propuneri- partiuri in conformitate cu normele actuale; 
-Grafic de timp: conform cu GRAFICUL DE PREDARE- anexa la oferta   
 
Observatie: Nerespectarea tuturor cerintelor minime va atrage 
descalificarea ofertei ca neconforma. 

 
 

V.5.)Modul de prezentare 
a propunerii financiare 

- se va elabora astfel incat sa furnizeze toate informatiile solicitate cu 
privire la preturi, conform Formularului 10B  . 
Oferta financiara trebuie detaliata astfel incat sa includa valoarea pentru 
fiecare serviciu in parte, separat valoare TVA; 
Prezentarea propunerii tehnice si financiare se face conform Fisei de 
date a achizitiei. 
Nu se accepta oferte alternative. 



 
 Ofertantul va exprima pretul ofertat in lei si in euro, la cursul B.C.E.euro/leu din data de  25.03.2011 
 
V.6.)Modul de prezentare a ofertei: 
Ofertele se depun la Registratura D.G.A.S.P.C Timis, Timisoara, P-ta Regina Maria, nr.3 
Data limita de depunere a ofertelor: 05.04.2011 ora 9:00 
Ofertantul va trebui sa depuna atat in original, cat si in copie: documentele de calificare, oferta tehnica 
si financiara, fiecare dintre acestea in plicuri separate, inchise si netransparente. Pe fiecare plic se va 
mentiona: „Documente de calificare”, „Propunere tehnica”, „Propunere financiara”. 
Cele trei plicuri cu documentele  mai sus mentionate, in original se vor pune intr-un  singur plic care se 
va sigila si se va mentiona:”ORIGINAL”; celelalte trei plicuri, cu documentele in copie, se vor pune 
intr-un alt plic si se va inscriptiona „COPIE” 
Pe plicurile interioare va trebui sa fie mentionata denumirea (numele) si adresa candidatului, pentru a 
putea permite returnarea documentelor fara a fi deschise celelalte plicuri.  
Plicul exterior va fi marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE 
INAINTE DE DATA   05.04.2011, ORA 11:00„ cat  si denumirea licitatiei la care se participa, pentru a 
putea permite returnarea documentelor, fara a fi deschise, in cazul in care oferta respectiva este 
declarata intarziata. 
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu-si 
asuma responsabilitatea pentru ratacirea documentelor. 
 
NOTA : oferta va avea un opis in care vor fi trecute numarul de pagini pentru:  

- documente de calificare; - oferta tehnica; - oferta financiara; 
- toate documentele ofertei vor fi numerotate si semnate pentru conformitate; 

Numarul de exemplare in copie:1  
V.7.)Posibiliatea retragerii 
sau modificarii ofertei 

Ofertele pot fi retrase doar inainte de data limita de depunre a 
ofertelor.Orice oferta depusa dupa data si ora limita stabilita, va fi 
declarata oferta intarziata si implicit descalificata.Daca in 
momentul evaluarii ofertelor se constata erori aritmetice, accestea 
se pot corecta numai cu acceptul ofertantului.In cazul in care 
ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta se 
considera a fi neconforma. 

 
 
 
 
 
 
V.8.) Deschiderea ofertelor 

Locul deschiderii ofertelor:  P-ta Regina Maria,nr.3 
Data, ora: 05.04.2011, ora 11:00.  

 
La sedinta de deschidere a ofertelor pot participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. 

 
VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

VI. 1.) Pretul cel mai scazut in conditiile respectarii  specificatiilor  din caietul de sarcini. 

 
VII.. ATRIBUIREA CONTRACTULUI  

VII.1.)Ajustarea pretul contractului Nu este cazul. Pretul contractului este ferm. 
Contractul se va incheia in Lei si se va plăti in Lei. 

 
VII.2.) Garan ţia de bună execuţie a contractului   se stabileste in cuantum de 5% din pretul 
contractului fara T.V.A.si se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară (scrisoare de garantie bancara) sau de o societate de asigurări .  
Garanţia de bună execuţie devine anexa la contract, conform art.90 alin.1 din HG 925/2006, actualizata. 
Ofertantii pot solicita accesul la locatia respectiva in interesul intocmirii ofertei. 
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