
 
FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI  

PROIECT REPARATII CAPITALE SECNA DE JOC LA SALA 
MARE  

 
 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
 
Denumire: TEATRUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI” IASI  
Adresă: Str. Agatha Barsescu, nr.18 
Localitate: IASI 
 

Cod poştal: 
70074 

Ţara: ROMANIA 

E-mail:      
teatrulnationaliasi@yahoo.com 
 

Telefon: 0232/254500 
Fax: 0232/254500 

Adresa de internet :www.teatrulnationaliasi.ro 
 
I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante: institutie de 
spectacole-teatru 
 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante    
       DA □         NU□x 
 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 □x la adresa mai sus menţionată 

□x interval orar:  09-13 
 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări cu maxim 48 de ore inainte de data 
depunerii ofertelor. 
Pe intreaga perioada de elaborare a ofertelor, operatorii economici se pot 
prezenta la sediul autoritatii contractante in intervalul 09-13 pentru documentare, 
masuratori etc. 
 Instituţia responsabilă  pentru soluţionarea contestaţiilor:  
Denumire: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A 
CONTESTATIILOR  
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3,  
Localitate:      Bucureşti             Cod poştal:    030084       Ţara:    România 
E-mail:       office@cnsc.ro                                          Telefon: 021/310.46.41 
Adresă internet:               www.cnsc.ro                        Fax: 021/310.46.42 

 
I.c.Sursa de finanţare : bugetul de stat 
 
 
 
 



 
 
 
 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI   
 
II.1) Descriere 
II.1.1 Denumire contract: Achizitie de servicii:  PROIECT REPARATII CAPITALE 
SCENA DE JOC DIN SALA MARE ,  COD CPV: 79930000-2 
II. 1.2Locul de livrare a proiectului : Iasi, Str.Agatha Barsescu,nr.18 
  
II. 1. 3 Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică: □  x                      
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică: contractul se incheie dupa minim 6 zile de 
la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii 

   II.1.5 Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU □x 

 
II.2) Cantitatea contractului : 1 BUCATA  
 
III: PROCEDURA 
III.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                                       □  
Licitaţie restrânsă                                       □  
Licitaţie restrânsă   accelerată                    □ 
Dialog competitiv                                      □ 

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

 
  
III.2.) Legislaţia aplicată (se completează cu legislaţia în vigoare aferentă achiziţiilor 
publice – OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; HG 925 /2006. 
 
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 
IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
Declaraţii privind eligibilitatea  
           Solicitat   □x          Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: completare  formular 
A   

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile 
art. 181  
           Solicitat   □x          Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: completare formular 
B 
 

IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române Cerinţă obligatorie: Certificat constatator 

emis de Oficiul Registrului Comerţului   
Persoane juridice /fizice străine Cerinţă obligatorie: Documente care 

dovedesc o formă de înregistrare / 
atestare ori apartenenţa din punct de 
vedere profesional 



IV. 3.) Situaţia  economico-financiară                                   
Informaţii privind  situaţia economico-

financiară 
 Solicitat □                       Nesolicitat □ x 

Informaţii trebuie prezentate cu privire la: 
Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 
3 ani; 

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

Se vor preciza informaţii cu privire la: 
Lista principalelor  servicii similare 

prestate în ultimii 3  ani 
Solicitat □ x                         Nesolicitat □ 
 Se precizează completarea formularului 

C1  
 
 
V. PREZENTAREA OFERTEI  
V.1)  Limba de redactare a ofertei  limba română  
V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei  De la deschidere pana la 01.06.2011. 
V.3) Garanţie de participare 
Solicitat □   x                       Nesolicitat □ 

- Cuantumul garanţiei de participare -  o 
sumă fixă egala cu max. 2 % din val. 
estimată a contractului ce urmează a fi 
atribuit si anume 1000 lei. 
- Perioada de valabilitate a garanţiei minim 
01.06.2011. 
- Se accepta orice forma de constituire a 
garantiei de participare. 

V.6) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Propunerea tehnica va cuprinde 
informatii detaliate si complete. 

V.7) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Propunerea financiara va contine pretul 
serviciului in lei, fara TVA, prezentata 
online in SEAP 

V.9) Modul de prezentare a ofertei 
 

- Se completeaza formularul de oferta 
conform modelului anexat ce va fi 
prezentat online. 
- Se transmite online la SEAP, pana la data 
si ora generate de sistem. 
  

V.10) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Ofertele transmise dupa data si ora aratate 
mai sus nu vor fi luate in considerare. 

V.11) Deschiderea ofertelor  Online , la data si ora generate de SEAP 
 
 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VI.1) Preţul cel mai scăzut                                   □  x  

 
Clasamentul pe baza  căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea 
descrescătoare a pretului. 

 



 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI- CADRU 
VII.1 Ajustarea  preţului contractului  
                
          DA    □     NU      □x 

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a 
preţului contractului 

VII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
 
          DA    □x     NU     □ 

Garanţia de bună execuţie este in cuantum 
de 10%  din valoarea contractului fara 
TVA. 
Modul de constituire a garanţiei de bună 
execuţie: in cel mult 10 zile de la data 
semnarii contractului; se accepta orice 
forma de constituire. 
Garantia de buna executie se elibereaza in 
cel mult 14 zile de la receptia proiectului. 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 


