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CAPITOLUL I 

             
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

I. 

a.Autoritatea contractantă 
 
Denumire: MUNICIPIUL CÂMPINA 

Adresă: B-DUL CULTURII, NR.18 

Localitate: CÂMPINA Cod poştal: 105600 Ţara: 

Persoana de contact: ing.Ionete Mihaela 
 

Telefon: 0244-33.61.34, int.250, 252 

E-mail: primariacampina@yahoo.com Fax: 0244-37.14.58 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 
Adresa autorităţii contractante: 

b.Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
* ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele 
subordonate la nivel regional sau local 

* servicii publice centrale 

* agenţii naţionale * apărare 

* autorităţi locale * ordine publică/siguranţă naţională 

* alte instituţii guvernate de legea publică * mediu 

* instituţie europeană/organizaţie internaţională * afaceri economico-financiare 

* altele (specificaţi) * sănătate 

  * construcţii şi amenajări teritoriale 

  * protecţie socială 

  * recreere, cultură şi religie 

  *educaţie 

  * activităţi relevante 

  - energie 

  - apă 

  - poştă 

  - transport 

  * altele: administratie publica locala 

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da |__| nu |_x_| 

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 

  * la adresa mai sus menţionată 
* altele: (adresă/fax/interval orar) 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări 
Data 19.04.2011/ora limită 10 00 /adresa:autoritatii contractante 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:22.04.2011 

c.Căi de atac 
Eventualele contestaţii se pot depune: 
- la sediul autoritatii contractante 
- la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă Autoritatea Naţională pentru 
reglementarea şi monitorizarea Achiziţiilor publice 

Adresă: str.Stavropoleos, nr.6, Sector 3   

Localitate: Bucuresti Cod poştal:030084  Ţara: Romania 

E-mail: Telefon: 0213104641 
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Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: 0213104642 

 
Denumirea instanţei competente 

Adresă:   

Localitate: Cod poştal: Ţara: 

E-mail: Telefon: 

Adresă internet: Fax: 

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

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

II.OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.Descriere 
 
II. 1.1) Denumire contract: STUDIU DE FEZABILITATE PARCARE SUPRAETAJATA BAZAR PIATA (PUD, SF, studiu 
geotehnic, studiu de impact, studiu de circulatie, documentatii avize si acorduri) 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare (Alege o singură categorie - lucrări, produse sau 
servicii - care corespunde în cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziţiei.) 

(a) Lucrări | _| (b) Produse | _| (c) Servicii | X | 

Execuţie                                                         | _ | 
Proiectare şi execuţie                                       |_ | 
Realizare prin orice mijloace corespunzătoare 
cerinţelor specificate de autoritatea contractantă |_| 

Cumpărare | _| 
Leasing |_| 
Închiriere |_| 
Cumpărare în rate |_| 

Categoria serviciului 
2A | X | 
2B |_| 
(Se specifică din care 
categorie de servicii 
aparţine obiectul 
contractului: fie din 
Anexa 2A, fie din Anexa 
2B.) 

Principala locaţie a lucrării 
 
 

Principalul loc de livrare 
 
 
Cod CPV 
 

Principalul loc de 
prestare 
Municipiul Campina 
Cod CPV 
71241000-9 – Studii de 
fezabilitate, servicii de 
consultanta, analize. 

II.1.3) Procedura se finalizează prin: 
Contract de achiziţie publică: |_x| 
Încheierea unui acord-cadru: |_| 

II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică 
ani |_||_|/ 1 (un) an.  
Termen de predare pentru: 

- etapa I: 20 zile de la semnarea contractului 
- etapa II : in 90 de zile de la comanda ferma a beneficiarului, (dupa aprobarea PUD-ului in Consiliul 

Local). 
sau începând cu |_||_| / |_||_| / |_||_||_||_|(zz/ll/aaaa) 
 

II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru  

Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. |_||_||_| sau, dacă este cazul, nr. |_||_||_| maxim al 
participanţilor la acordul-cadru vizat 

Acordul-cadru cu un singur 
operator |_| 

Durata acordului-cadru: 
Durata în ani |_||_| sau luni |_||_||_| 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru 
da |_| 
nu |_| 

II.1.6) Divizare pe loturi 
da |_| 
nu |x_| 
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Ofertele se depun pe: 
|_| un singur lot 
|_| unul sau mai multe 
|_| toate loturile 
Alte informaţii referitoare la loturi: ................................................. 

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate 
da |_| 
nu |x_| 

2.Cantitatea sau scopul contractului 
 
II.2.1) Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări : STUDIU DE FEZABILITATE PARCARE SUPRAETAJATA BAZAR PIATA 

(PUD, SF, studiu geotehnic, studiu de impact, studiu de circulatie, documentatii avize si acorduri) – conform 
caietului de sarcini  
- etapa I – Plan Urbanistic de Detaliu  
- etapa II – Studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, studiu de impact, studiu de circulatie, documentatii avize si 
acorduri. 
11.2.2) Opţiuni da |_| nu |_| 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni: 

III.Condiţii specifice contractului 
 
III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) 
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA, scurtă descriere) 
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) 

da |_| 
da |_| 

nu |x_| 
nu |_x| 

IV.PROCEDURA 
 
IV. 1) Procedura selectată 

Licitaţie deschisă | _| Negociere cu anunţ de participare   |_| 

Licitaţie restrânsă |_| Negociere fără anunţ de participare |_| 

Licitaţie restrânsă accelerată |_| Cerere de oferte                          |X|  

Dialog competitiv |_| Concurs de soluţii |_| 

IV. 2) Etapa finală de licitaţie electronică da |_| nu |x_| 

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică 
........................................................................................... 
............................................................................................. 

IV.3) Legislatia aplicata 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare pana la 
01.08.2009 ( in text folosit prescurtat : OUG 34/2006) 

  2. Legea 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii  

  3. Hotărârea Guvernului nr. 925/19 iulie 2006 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 publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare pana la 01.08.2009 ( in text folosit prescurtat : HG 925/2006) 

  4.  Legea nr. 346/2004 privind stimularea Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare pana la 
01.08.2009 

  5. Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice,; 

  6. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de achizitie publica modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009; 
  7. Hotarârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie 
publica modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009; 
  8. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009; 
  9.Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009; 
  10. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009; 
  11. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009; 
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  12.  Standarde naţionale si reglementari tehnice in domeniu 
 13. Legea 319/2006 – Legea securităţii si sănătăţii in munca împreună normele de protecţia muncii, modificarile si 
completarile ulterioare pana la 01.08.2009.  
 14. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009; -pentru 
lucrari 
 15. Hotărârea nr. 940/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009,- pentru lucrari 
 16. Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 – Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a 
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. 
17. NSPM nr. 79/1998 Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. 
18. HG 834/2009 pentru modificarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica 
19. Orice alte acte legislative cu relevanta in domeniul contractului 
Pentru acte cu relevanta in domeniul protectiei mediului si protectia muncii: 
www.mmediu.ro/acte_normative.htm si www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.htm; 
 Pentru acte cu relevanta in domeniul fiscalitatii : www.mfinante.ro. 

V.CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE 
 
V.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului 

Declaraţii privind eligibilitatea 
Solicitat |x| Nesolicitat |_| 

Cerinţă obligatorie:   Formularul nr.1- Declaraţie privind 
situaţia personală a operatorului economic 
Încadrarea în situatia prevăzută la art.180 din Ordonanaţa 
de Urgenţa nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din 
procedura aplicată  pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică. 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din 
ordonanţă 
Solicitat | x | Nesolicitat |_| 

Cerinţă obligatorie: Formularul nr.1- Declaraţie privind 
situaţia personală a operatorului economic 
 În situaţia în care ofertantul se află într-una din situaţiile 
prevăzute de art.181 din OUG nr.34/2006, acesta va fi 
exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică. 
- Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi 
taxele locale, valabil la data deschiderii ofertelor, prin 
care ofertantul sa dovedeasca ca nu are datorii – 
original sau  copie legalizata; 
 -Certificat fiscal privind plata obligaţiilor la bugetul 
de stat, valabil la data deschiderii ofertelor, prin care 
ofertantul sa dovedeasca ca nu are datorii – original 
sau copie legalizata. 
Ofertantii care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a 
impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat vor fi 
excluşi. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice române 
Solicitat | x | Nesolicitat |_| 

-  Certificat de inregistrare – CUI-(copie legalizata) 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului, de pe lângă Tribunalul de care aparţine 
operatorul economic (original sau copie legalizată), 
eliberat cu maxim 30 zile înainte de data deschiderii 
ofertelor, din care să rezulte: obiectul de activitate al 
ofertantului, care să corespundă categoriei de lucrări 
solicitate (specifice obiectului contractului);că nu 
sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 
64/1995, privind reorganizarea sau procedura 
lichidării judiciare (faliment, sau că societatea se află 
în incapacitate de plată). 
 

Persoane juridice/fizice străine 
Solicitat | x | Nesolicitat |_| 

Persoane juridice străine:  
documente edificatoare (original + traducere în limba  
română de către traducător autorizat), eliberate cu 
maxim 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor, 
din care să rezulte:  
- obiectul de activitate al ofertantului, care să 
corespundă categoriei de lucrări solicitate (specifice 
obiectului contractului); 
- că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea 
Legii nr. 64/1995, privind reorganizarea sau 
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procedura lichidării judiciare (faliment, sau că 
societatea se află în incapacitate de plată). 
Documente care dovedesc o formă de înregistrare/ 
atestare ori apartenenţa din punct de vedere 
profesional 

V. 3) Situaţia economico-financiară 

Informaţii privind situaţia economico-financiară 
Solicitat | x | Nesolicitat | _| 

Informatii generale-formular nr.2 
 
Rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 2 ani, 
inclusiv bilanturile contabile, vizate si inregistrate de 
organele competente. 
 

Informatii privind cifra de afaceri 
Solicitat | _| Nesolicitat | X| 

 

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informaţii privind capacitatea tehnică 
Solicitat | x | Nesolicitat | _ | 

Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani-
formular nr.3 
Cerinta obligatorie:  

Ofertanţii trebuie să facă dovada experientei  
similare: intocmire P.U.D. si intocmire studii de 
fezabilitate pentru parcari supraterane (spraetajate) 
in ultimii 3 ani astfel: 

- intocmire un P.U.D. (aprobat) pentru parcari 
supraetajete – in valoare de min. 5.000 lei 
exclusiv TVA 

- intocmire un studiu de fezabilitate pentru 
parcari supraterane (spraetajate) – in valoare 
de min.15.000 lei exclusiv TVA. 

Experienta similara – formular nr.4, va fi dovedita 
prin: contractele de servicii similare, insotite de 
procesul verbal de receptie si recomandarea din 
partea beneficiarului. 
 
Recomandarea din partea beneficiarului trebuie sa contina 
date despre: numele beneficiarului,  modul de indeplinire a 
obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului 
respectiv, orice defecte ale lucrarilor sau alte probleme 
referitoare la calitatea lucrarilor, orice cazuri de accidente 
produse din vina contractantului, oricecazuri amanari in 
receptia lucrarilor sau in emiterea certificatelor de buna 
executie.  
 

Declaratie privind utilajele – formular nr.5 
Declaratie privind personalul- formular nr.6 
Se vor anexa CV-urile personalului de conducere, al 
personalului responsabil pentru indeplinirea 
contractului de achizitie publica, cat si diplomele de 
specialitate. 
Se va completa formularul nr.7. 
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine personal 
de specialitate pentru toate categoriile de lucrari 
proiectate, inclusiv arhitecti cu drept de semnatura 
membrii OAR. 

Informaţii privind subcontractanţii 
Solicitat | x | Nesolicitat | _| 

Se va prezenta Lista cu partile din contract pe care 

intenţioneaza sa le subcontracteze şi datele de identificare a 

subcontractanţilor: denumire, adresa, CUI, precum şi 

acordurile de subcontractare – Formular nr. 8. 

Informatii privind asocierea 
Solicitat | x | Nesolicitat | _| 
 

Se va completa formularul nr.9. 
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociaţie la 
care participa mai mulţi operatori economici, va semna o 
declaraţie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa 
este declarata câştigătoare va legaliza asocierea, iar 
contractul de asociere legalizat va fi prezentat 
Beneficiarului, inainte de data semnării contractului.  
Un asociat trebuie nominalizat lider al asociaţiei si 

confirmat prin depunerea scrisorilor de împuternicire 
semnate de persoanele cu drept de semnătura din partea 
tuturor asociaţilor individuali din cadrul asociaţiei. 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA 
Adresa: B-dul Culturii, nr.18, Tel. 0244 336134, Fax: 0244 371458 

E-mail: web@primariacampina.ro               www.primariacampina.ro 

 
 Oferta trebuie sa cuprindă un acord sau o scrisoare -

preliminară de asociere in care sa se menţioneze ca toti 

asociaţii isi asuma răspunderea solidara pentru execuţia 

contractului, ca liderul asociaţiei este împuternicit sa se 

oblige si sa primească instrucţiuni de la si in numele tuturor 

asociaţilor, individual si colectiv, si ca liderul asociaţiei este 

responsabil pentru execuţia contractului, inclusiv plăţile 

;.înţelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti 

asociaţii din Asociatie/Consortiu sunt obligaţi sa ramana in 

Asociaţie /Consorţiu pe intrega durata a contractului. 
În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerinţele 
privind situatia personala si capacitatea de exercitare a 
activitatii profesionale trebuie să fie îndeplinite de fiecare 
asociat în parte, iar celelalte cerinţe privind capacitatea 
tehnică şi capacitatea economico-financiară trebuie să fie 
îndeplinite prin cumul de grupul de asociaţi. 
Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune, pe lângă 
oferta comună, alte oferte în mod individual sau în altă 
asociere ori de a participa în calitate de subcontractant la 
procedură. 

V.5).  Standarde de asigurarea calitatii 
Solicitat | x | Nesolicitat | _| 

Certificat ISO 9001 (sau echivalent) pentru domeniile de 
activitate care fac obiectul achizitiei, valabil la deschiderea 
ofertelor. 

 
VI.PREZENTAREA OFERTEI 
 
VI.1) Limba de redactare a ofertei 1. Oferta şi documentele care însoţesc oferta vor fi elaborate şi 

prezentate în limba română. 
2. Pentru ofertanţi străini (înregistraţi în alte ţări) se acceptă 

prezentarea documentelor emise de instituţii, autorităţi sau 
organisme oficiale în limba oficială a ţării respective dar numai dacă 
sunt însoţite de traducere autorizată în limba romană. 

Documentaţiile tehnice, prospecte, file de catalog, pliantele şi alte 
documente emise de producătorul echipamentelor pot fi prezentate în 
limba engleză. În perioada de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare 
îşi rezervă dreptul de a solicita prezentarea de traduceri autorizate 
pentru unele dintre aceste documente. 

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile de la data depunerii ofertei 
Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat aceasta va fi 

respinsa de comisia de evaluare ca inadmisibila. 
VI.3) Garanţia de participare 
Solicitată | x |  
Nesolicitată | _ | 

Garanţia de participare este de 400 RON 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare este pana 
la data de 30.06.2011 inclusiv. 
Garanţia de participare se constituie prin: 

- scrisoare de garanţie bancară (in original), formular 
nr.13 sau 

- se achita direct la Directia economica a Primariei 
Câmpina,  

- sau in cont  RO82TREZ5225006xxx000071, Trezoreria 
Campina, cod fiscal RO 2843272 

Intreprinderile mici şi mijlocii beneficiaza de reducere de 50 % a 
garanţiei de participare, pe baza unei declaraţii pe propria raspundere – 
formular nr. 12, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Neprezentarea garanţiei de participare conduce la respingerea 
ofertei. 
Dovada constituirii garanţiei de participare pentru oferta depusa se va 
prezenta, cel mai târziu, la deschiderea ofertelor. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice Oferta tehnica se elaborează conform caietului de sarcini, 
obligatoriu pe baza Hotararii 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. 
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta in corelatie cu 
caietul de sarcini. 
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Nerespectarea cerintelor tehnice din caietul de sarcini duce la 
descalificarea ofertantului. 
Oferta tehnica va fi insotita de partiuri pentru fiecare etaj in 
parte (cu figurarea locurilor de parcare) si de un plan de situatie 
cu propunerea de mobilare a terenului. 
Oferta va fi insotita de propunerea de contract de servicii 
semnat si stampilat. 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare 
 
 

Prezentarea propunerii financiare va fi exprimată ferm in lei si 
Euro, la cursul BNR din data de 08.04.2011,  formular nr.10, 
inclusiv anexa la oferta.   
Propunerea financiara va fi defalcata astfel: 
et.I  - Plan Urbanistic de Detaliu  
et.II – studiu geotehnic,  

- studiu de impact,  
- studiu de circulatie,  
- documentatii avize si acorduri 

Valoarea estimata totala este de 24.000 lei exclusiv TVA. 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei Adresa la care se depune oferta: 
 Primăria Municipiului Câmpina 
 B-dul Culturii, nr. 18 
Tel: 0244-33.61.34, Fax: 0244-37.14.58 
- Data limită de depunere a ofertelor: 28.04.2011, ora 900 
- Numărul de exemplare: 2(doua) 
- Modul de prezentare a ofertei: 
Oferta se va depune la sediul Primariei municipiului Câmpina, în plic 
sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:  
„Ofertă pentru : STUDIU DE FEZABILITATE PARCARE 
SUPRAETAJATA BAZAR PIATA” 
A nu se deschide înainte de data 28.04.2011, ora 10 00” 
Plicul va conţine în interior: 

• documente de calificare 
• propunere tehnică 
• propunere financiară 

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a 
ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate. 
Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică 
şi cea financiară solicitate se vor prezenta şi următoarele documente: 
Scrisoare de înaintare – formular nr.20. 
Imputernicire scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele 
desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor. 
- Nu se acceptă oferte alternative 
- Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect 
descalificarea ofertantului. 

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor 28.04.2011, ora 900 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei - Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă 
adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii 
ofertelor. 
- Dupa depunerea ofertelor, nu se mai accepta modificarea acestora. 
- Riscul transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 
operatorului economic. 
- Ofertantul va pierde garantia de participare daca isi retrage oferta 
inainte de desemnarea castigatorului. 

VI.9) Deschiderea ofertelor Locul deschiderii ofertelor:  
Primăria municipiului Câmpina 
Data: 28.04.2011, ora 10 00 

 
 
VII.CRITERII DE ATRIBUIRE 
VII.1) Preţul cel mai scăzut | _ | 

VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică | x | 

Factor de evaluare Pondere 
 

Factor de evaluare 
 

Pondere 
 

1. Pretul ofertei 80 puncte   

2. Numar locuri parcare propus 20 puncte   

TOTAL 100 puncte   

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 
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1.Pretul ofertei – punctajul se acorda astfel: 
    a) pentru cel mai scazut pret se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; 
    b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a se acorda punctajul astfel: 
 Pn = (pret minim/pretn)x punctajul maxim alocat. 
2. Numar locuri parcare propus – punctajul se acorda astfel: 
    a) pentru cel mai mare numar de locuri de parcare propus se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare 
respectiv; 
    b) pentru alt numar de locuri de parcare decat cel prevazut la lit.a se acorda punctajul astfel: 
 Pn = (numar n/numar maxim)x punctajul maxim alocat. 
 

 
VIII.ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

Autoritatea contractanta pentru contractare va folosi formularul de contract prezentat 
in documentatie . 
VIII.1) Ajustarea preţului contractului 
da |_| nu| x | 

Pretul contractului este ferm, in lei. 

VIII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului 
da | x | nu|  | 

Cuantumul garanţiei de buna execuţie : 10 % din 

valoarea contractului  de achiziţie  publica de 

lucrări (fara TVA); 
Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului : 
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru plata 

facturilor rezultate ca urmare a situaţiilor de lucrări 
prezentate şi acceptate la plată de autoritatea contractanta. 
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 depune de catre 
contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai 
mica de 0,5 % din pretul contractului. Pe parcursul 
indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa 
alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele 
datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta 
sumei stabilite drept garantie de buna executie. 

 

 
 

Intocmit, 
ing.Ionete Mihaela 


