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SECŢIUNEA I 

FIŞA  DE  DATE  A  ACHIZI ŢIEI 
 
 
 
 
 

I. 1. Autoritatea Contractant ă 
Denumire: Municipiul Arad  
Adresa: Bulevardul Revolu ţiei, nr. 75  
Localitate: Arad, jude ţul Arad Cod poştal:  310130 Ţara: România 
Persoane de contact: ing.  Elena Portaru  
                                    

Telefon:  0257-281850, int. 132,260 
                

E-mail: achizitii@primariaarad.ro  Fax: 0257-255818 

Adresa de internet : http://www.primariaarad.ro   
 
I.2. Principala activitate sau activit ăţi ale autorit ăţii contractante:  

□  ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
x autorit ăţi locale  
□alte instituţii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
□ altele (specificaţi)  

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ recreere, cultură şi religie 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 
       □ energie 
       □ apă 
       □ poştă 
       □ transport 
x altele : administra ţie public ă local ă 

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante:    Da □ 
                                                                                                                                 Nu x                      

 
 

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 x la adresa men ţionat ă la pct. I.1 

□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)  
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 15.04.2011 inclusiv  
Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări: 20.04.2011, ora 17:00  
Toate clarific ările aferente proiectului vor fi postate la adresa www.e-licita ţie.ro , fără a fi 
dezvăluită identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 

 
 
 
I.3. Căi de atac 
Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
şi Autoritatea Contractantă. 
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Denumire: Consiliul Na ţional de Solu ţionare a Contesta ţiilor  
Adresa: Strada Stavropoleos nr.6, Sector 3   
Localitatea: Bucure şti  Cod poştal: 030084              Ţara: România  
E-mail: office@cnsc.ro  Telefon:  021 3104641 
Adresa internet: www.cnsc.ro  Fax:        021 3104642 

 

I.4. Sursa de finan ţare: 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit:  
Bugetul general al Municipiului Arad 

După caz, proiect/program  finanţat din 
fonduri comunitare       da □           nu x  
Dacă DA faceţi referire la proiect/program:  
 

Calendarul achizi ţiei 

Data limită de solicitare de clarificări 15.04.2011 inclusiv 
Data limită de răspuns la clarificări 20.04.2011, ora 17:00 
Data limită de depunere a ofertelor 27.04.2011, ora 09:00 
Data deschiderii  ofertelor 27.04.2011, ora 10:00 
Data limită de evaluare a ofertelor (estimare) 13.05.2011 
Data limită de informare a ofertanţilor privind 
rezultatul aplicării procedurii (estimare) 

16.05.2011 

Data semnării contractului (estimare) 24.05.2011 

II  OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: „Reamenajare Parc P ădurice” - elaborare PT  
II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării;    locul de prestare:  
„Reamenajare Parc P ădurice” - elaborare PT  în municipiul Arad  
Prim ăria Municipiului Arad; adresa : Arad,  Bulevardul Revolu ţiei, nr. 75  
(a) Lucrări                     □ (b) Produse               □ (c) Servicii                         x 
Execuţie                       □ 
Proiectare şi execuţie   □ 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                  □ 

Cumpărare                □ 
Leasing                     □ 
Închiriere                   □ 
Cumpărare în rate    □ 

Categoria serviciului  2A    x   
                                  2B    □ 

Principala locaţie a lucrării    
 
 
Cod  CPV: 
 

Principalul loc de 
livrare: 
 
Cod CPV:    
 

Principalul loc de prestare: 
Prim ăria Municipiului Arad,  
Bulevardul Revolu ţiei, nr.  75  
Cod CPV:  
71220000-6 „Servicii de proiectare 
arhitectural ă ”               

II.1.3) Procedura se finalizează prin :Contract de achizi ţie public ă:   X 
                                                           Încheierea unui acord cadru:             □ 
II.1.4. Durata contractului de achiziţie publica: 31.12.2011. 
Ani □□                                             luni □□                                                       zile: □□     
Termenul de depunere a proiectului este de 20 de zi le  de la semnarea contractului.      
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru: nu este cazul  
Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

Acordul cadru cu un singur operator        □ 

Durata acordului cadru: 
Durata în:                     ani □□                                                   luni  □□ 
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Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru 
                                     DA  □                                                     NU □ 
II.1.6) Divizare pe loturi                             da □                                     nu x  
 
Ofertele se depun pe: 
un singur lot   □                        unul sau mai multe □                                         toate loturile □ 
Alte informaţii referitoare la loturi:  
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate      da □                              nu x  

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Total prestaţii servicii:  
Prestarea serviciilor de elaborare a Proiectului Te hnic pentru Reamenajarea 
Parcului P ădurice,  în conformitate cu cerin ţele temei de proiectare.  
Valoarea estimată a contractului : 110.483,87  (137.000 lei cu TVA) 
Curs valutar: 1 euro= 4, 1147 lei la data de 05.04.2011  
II.2.2) Opţiuni :                         da  □                                                                 nu x    

III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI 

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract  
III.1.1 Contract rezervat  
III.1.2 Altele  

 
da □            nu x  
da □            nu x  

IV. PROCEDURA 

IV.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                             
Licitaţie restrânsă 
Dialog competitiv                                                       

□ 
□ 
□ 
  

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

□ 
□ 
x 
□ 

IV.2) Etapă finală de licitaţie electronică:                                      da □                         nu x  
Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică : nu este cazul. 
IV.3.) Legislaţia aplicată: 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, publicata in Monitorul Oficial nr.418/15.05.2006. 
• Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial 
nr.625/20.07.2006. 

 
 
V. CRITERII SI CERINTE DE CALIFICARE  

V.1) Situa ţia personal ă a candidatului  
Declaraţii privind eligibilitatea  
 
Solicitat     x                     Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie:  
Ofertanţii vor prezenta declaraţia pe propria 
răspundere completată în conformitate cu 
FORMULARUL 12A. (original) 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să 
prezinte acest formular. 
Autoritatea contractantă va exclude din prezenta 
procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în 
prevederile art. 180 din OUG 34/2006.   

Declaraţie privind neîncadrarea în Cerinţă obligatorie: 
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prevederile art. 181/ OUG nr. 34/ 2006  
 
Solicitat    x                      Nesolicitat  □ 

Ofertanţii vor prezenta declaraţia  în conformitate cu 
FORMULARUL 12B. (original) 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să 
prezinte acest formular. 
Autoritatea contractantă va exclude din prezenta 
procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în 
prevederile art. 181 din OUG 34/2006.   

Certificat constatator privind îndeplinirea 
obligaţiilor exigibile de plată 
 
Solicitat    x                      Nesolicitat  □ 
 

Ofertanţii vor prezenta Certificatul fiscal eliberat de 
Compartimentul Impozite şi Taxe Locale al unităţii 
administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea 
are sediul social, valabil la data deschiderii 
ofertelor , care să ateste că societatea ofertantă nu se 
înregistrează cu datorii neachitate la bugetul local, 
certificat depus în original sau copie  legalizat ă . 
Ofertanţii vor prezenta Certificatul de atestare fiscală 
eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii 
administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea 
are sediul social, privind plata obligaţiilor la bugetul 
general consolidat, valabil la data deschiderii 
ofertelor , din care sa reiasă că ofertantul nu se 
înregistrează cu datorii neachitate la bugetul general 
consolidat, certificat depus în original sau copie 
legalizat ă . 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să 
prezinte aceste certificate. 
Autoritatea contractant ă va exclude din prezenta 
procedur ă de atribuire ofertantul care la data 
deschiderii ofertelor este înregistrat cu obliga ţii de 
plată a impozitelor şi taxelor c ătre bugetul de stat 
sau bugetul local, sau care prezint ă certificate f ără 
valabilitate la data deschiderii ofertelor.   

V.2) Capacitatea de exercitare a activit ăţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice romane Cerinţă obligatorie: 

Ofertanţii vor prezenta Certificatul Constatator emis de 
Oficiul Registrului Comerţului (original sau copie 
legalizat ă) din care sa reiasă că ofertanţii au ca obiect 
de activitate prestarea serviciilor de proiectare. 
În cazul unei asocieri cel puţin unul din asociaţi trebuie 
să îndeplinească cerinţa de mai sus. 

Persoane juridice str ăine Cerinţă obligatorie:  
Documente edificatoare care dovedesc o formă de 
înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de 
vedere profesional (traducere autorizată în limba 
română), în conformitate cu prevederile legale din ţara 
în care ofertantul este rezident, precum şi un Certificat 
de Rezidenţă Fiscală (evitarea dublei impuneri) valabil 
pentru anul calendaristic în curs. 

Ofertanţii – persoane juridice străine vor prezenta o 
declaraţie pe propria răspundere prin care, în cazul în 
care oferta este declarată câştigătoare, îşi asumă 
responsabilitatea pentru una dintre cele două opţiuni: 

a) Ca în termen de 30 zile de la comunicarea 
înştiinţării, vor prezenta dovada deschiderii unui 
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punct de lucru în România. 

b) Ca înaintea încheierii contractului, în cazul 
asocierii cu persoane juridice române, vor 
împuternici pe unul dintre asociaţii înregistraţi în 
România pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi 
revin fiecărui asociat, prin legalizarea asociaţiei 
şi înregistrarea asocierii la autoritatea fiscală 
competentă, conform prevederilor legislaţiei 
fiscale în vigoare din România. 

V.3.) Situa ţia economico-financiar ă  
Informaţii privind situaţia economico-
financiară: 
 
Solicitat   x                         Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: 
Ofertanţii vor prezenta fişa de informaţii generale - 
FORMULARUL 2B - din care sa reiasă realizarea unei 
cifre de afaceri medii anuale în domeniul specific al 
activităţilor de proiectare, corespunzătoare anilor 
2008, 2009 şi 2010, de minim 200.000 lei . Valorile vor 
fi exprimate în lei si euro, cursul de schimb la care se 
determina echivalenţa leu/euro este cursul mediu 
comunicat de către BNR pentru anul respectiv, după 
cum urmează: 
Anul 2008: 1 euro =  3,6827 lei  
Anul 2009: 1 euro =  4,2373 lei 
Anul 2010: 1 euro =  4,2099 lei 
Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor 
monede decât Euro sau Lei vor utiliza ratele de 
schimb medii anuale stabilite de către Banca Naţională 
a ţării respective în care s-a făcut înregistrarea şi va 
specifica ratele utilizate în oferta depusă. 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să 
prezinte acest formular.  
Atunci când un grup de operatori economici depune o 
oferta comună, situaţia economică şi financiară se 
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului. 

V.4.) Capacitatea tehnic ă şi/ sau profesional ă 
Informaţii privind  capacitatea tehnică 
 
Solicitat   x                      Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: 
Ofertanţii vor prezenta declaraţia privind lista 
principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani (2008, 
2009 şi 2010), conţinând valori, perioade de prestare, 
beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt 
autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Se va 
completa FORMULARUL 12E.  
Se va completa Fişa de informaţii privind experienţa 
similară conform FORMULARULUI B3 – Experien ţa 
similar ă. 
Cerinţa minimă 1: 
Ofertan ţii trebuie s ă facă dovada faptului c ă în 
ultimii 3 ani (2008, 2009 şi 2010), au derulat şi 
finalizat cel pu ţin un   contract  de natura celui ce 
face obiectul prezentei achiziţii având o valoare de 
minim 110.000 lei ( f ără TVA ) şi care  s ă cuprind ă 
servicii de proiectare pentru obiecte similare cu 



6 

cele solicitate prin Tema de proiectare. 
 
Pentru demonstrarea experien ţei se vor ata şa:  

1. copia contractului de prest ări servicii; 
2. recomandare din partea beneficiarului 
pentru contractul de servicii similare 
prezentat la experien ţa similar ă. 
Recomandarea din partea beneficiarului 
trebuie s ă con ţină date despre: numele 
beneficiarului, denumirea serviciilor prestate, 
modul de îndeplinire a obliga ţiilor 
contractuale pe parcursul derul ării 
contractului respectiv, calificativul acordat, 
orice neconformit ăţi ale serviciilor prestate 
sau alte probleme referitoare la  calitatea 
serviciilor prestate, valoarea  contractului 
finalizat.  

Observa ţie:  Autoritatea contractant ă va exclude 
din prezenta procedur ă de atribuire ofertantul care 
nu va depune contractul solicitat mai sus, sau va 
depune un contract care nu îndepline şte cerin ţele 
specificate mai sus. 
Atunci când un grup de operatori economici depune o 
oferta comună, capacitatea tehnica se demonstrează 
prin luarea în considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului. 

Informaţii privind  capacitatea 
profesională 
 
Solicitat   x                       Nesolicitat  □ 

Cerinţă minimă: 
Ofertanţii vor prezenta declaraţia referitoare la 
efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al 
cadrelor de conducere în ultimii 3 ani Formularul 12 I. 
Operatorii   economici   participanţi   la   procedură 
trebuie să dispună de resursele umane strict necesare 
îndeplinirii în bune condiţii a contractului: 
1 absolvent al  Facult ăţii de Construc ţii care  să fi 
participat la întocmirea a cel puţin unui proiect similar.  
1 specialist în domeniul proiectelor de amenajare 
peisagistic ă care să fi participat la întocmirea a cel 
puţin unui  proiect similar. 
Demonstrarea experien ţei similare se va face prin 
prezentarea de CV-uri, iar demonstrarea preg ătirii 
profesionale se va face prin prezentarea de copii 
dup ă diplomele de studii. 
Atunci când un grup de operatori economici depune o 
ofertă comună, capacitatea profesională se 
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului. 

Informaţii privind  asigurarea calităţii 
serviciilor 
 
Solicitat   x                       Nesolicitat  □ 

Cerinţa minimă: 
Documente emise de organisme naţionale sau 
internaţionale acreditate, care confirmă certificarea 
sistemului de management al calităţii firmelor 
ofertante, respectiv ISO 9001, valabil cel pu ţin pân ă 
la data deschiderii ofertelor. 
În cazul unei asocia ţii, aceast ă condi ţie trebuie 
îndeplinit ă cumulativ de membrii asocia ţiei. Nu se 
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admit ofertanti necertifica ţi sau in curs de 
certificare. 

Declaraţie privind respectarea condiţiilor 
de munca, mediu şi sănătate pentru 
locul de munca 
 
Solicitat x                          Nesolicitat □ 

Ofertanţii au obligaţia de a indica în cadrul ofertei 
tehnice faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont 
de obligaţiile referitoare la condi ţiile de munc ă şi 
protec ţia muncii  conform  Legii privind securitatea si 
sănătatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru locul de munca, O.G. nr.195/2005 privind 
protecţia mediului modificata si completata,  şi a Legii 
nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

Informaţii privind subcontractanţii 
 
Solicitat    □                     Nesolicitat x  

Nu este cazul  

Declaraţie privind participarea la 
procedură cu ofertă independentă 
 
Solicitat x                           Nesolicitat □ 

Ofertanţii vor completa şi depune declaraţia privind 
participarea la procedura de achiziţie cu ofertă 
independentă, conform Formularului 12 M.  

 
OBSERVATII: 

1. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, 
documentele menţionate mai sus vor fi transmise în limba in care au fost emise, însoţite 
de o traducere autorizat ă a acestora în limba română. 

2. In cazul în care ofertanţii optează pentru prezentarea documentelor de calificare in 
conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4, 5 si 6 din HG 925/2006, modificata prin HG 
834/2009, atunci aceştia vor prezenta la autoritatea contractantă documentele solicitate in 
termen de maxim 3  zile  lucrătoare de la solicitarea expresă a autorităţii contractante.  

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Oferta va fi redactat ă şi depus ă în limba român ă. 
Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din 
ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi 
prezentate în limba originală, cu condiţia ca acestea 
să fie însoţite de traducerea autorizat ă în limba 
român ă. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile  de la data deschiderii ofertelor, respectiv până 
la data de 27.06.2011 inclusiv.  
Orice ofertă valabilă pe o perioadă mai scurtă decât 
cea solicitată va fi respinsă ca fiind inacceptabilă. 

VI.3) Garanţie de participare  
      Da x                                    Nu □ 

Cuantumul garan ţiei de participare  este de 2.000 
lei. 
Perioada de valabilitate a garan ţiei pentru 
participare  trebuie să fie cel puţin egală cu perioada 
de valabilitate a ofertei (60 de zile de la data 
deschiderii ofertelor), respectiv până în data de 
27.06.2011 inclusiv. 
Modul de constituire a garan ţiei de participare:   
- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o 
societate bancară sau societate de asigurări, în 
favoarea autorităţii contractante, conform 
FORMULARULUI 10 din secţiunea Formulare. 
Scrisoarea de garanţie bancară va fi eliberată de o 
bancă/societate de asigurări cu sediul în România şi 
se va depune în original ; in cazul scrisorilor de 
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garanţie bancară emise de o bancă din străinătate, se 
va prezenta în anexă traducerea autorizată şi 
autentificată notarial a acesteia. 
- Ordin de plată vizat de bancă, însoţit de extrasul de 
cont din care sa reiasă debitarea contului ofertantului 
cu suma specificată.  
Contul pentru garanţii de participare la licitaţii al 
Municipiului Arad deschis la Trezoreria municipiului 
Arad este: RO40TREZ0215006XXX006669. 
Dovada constituirii garan ţiei de participare trebuie 
prezentat ă astfel încât comisia de evaluare s ă 
poat ă constata îndeplinirea acestei cerin ţe fără a 
deschide plicul exterior.  Autoritatea contractant ă 
va exclude din prezenta procedura de atribuire 
ofertantul care la data şi ora deschiderii ofertelor 
nu va prezenta dovada constituirii garan ţiei de 
participare în forma, cuantumul şi perioada de 
valabilitate solicitate în prezenta documenta ţie de 
atribuire.  
Ofertanţii care vor constitui garanţia de participare 
conform art. 16 alin.(2) din Legea 346/2004 privind 
stimularea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare, vor face dovada 
că sunt incluşi in aceasta categorie şi vor completa 
FORMULARUL 5. 
Modul de restituire a garanţiei pentru participare: 
Garanţia de participare se restituie: 
- ofertantului câştigător: în cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună 
execuţie 
- ofertanţilor necâştigători: după semnarea 
contractului de achiziţie publică cu ofertantul a cărui 
ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai 
târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei. 

VI.4) Modul de prezentare a ofertei 
tehnice 
 
Solicitat x                           Nesolicitat □ 

Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii 
ofertei tehnice cu cerinţele prevăzute în Tema de 
proiectare si Studiului de Fezabilitate. 
 Ofertantul va prezenta procedurile tehnice de 
prestare a serviciilor propuse. 
Oferta tehnică va trebui să prezinte în mod clar şi 
concis metodologia pe care ofertantul o va aplica 
pentru atingerea obiectivelor contractului. 
Neprezentarea unei oferte tehnice în conformitate cu 
tema de proiectare şi caietul de sarcini atrage 
excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică. 
Ofertantul are obliga ţia de a completa graficul de 
îndeplinire a serviciilor .  
Observa ţie:  
Neprezentarea ofertei tehnice atrage după sine 
excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică. 

VI.5) Modul de prezentare a ofertei Oferta financiară se va prezenta în lei, cu şi fără TVA, 
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financiare 
 
Solicitat x                           Nesolicitat □  

şi va fi însoţită de formularul de ofertă, conform 
FORMULARULUI 10B . Oferta financiară va fi insoţită 
de contractul de servicii însuşit (vezi Volumul IV), 
semnat şi ştampilat pe fiecare pagină în parte.  
Observa ţie:  
Neprezentarea ofertei financiare atrage după sine 
excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică. 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

În cazul ofertanţilor de altă naţionalitate decât cea 
română, documentele vor fi transmise în limba în care 
au fost emise, însoţite de o traducere autorizat ă a 
acestora în limba român ă. 
Adresa la care se depune oferta: Primăria 
Municipiului Arad, B-dul. Revolu ţiei, nr. 73, – 
Registratura general ă,  camera 5. 
Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 
27.04.2011, ora 09:00 
Numărul de exemplare: 1 exemplar original. 
 
Modul de prezentare al ofertei:  
Ofertantul are obligaţia de a numerota, semna şi 
ştampila fiecare pagină a ofertei. Oferta va conţine in 
mod obligatoriu un  opis  al documentelor care se 
depun. 
Ofertantul trebuie să sigileze documentele de 
calificare, oferta tehnică şi oferta financiară în plicuri 
separate, marcând corespunzător plicurile cu 
"ORIGINAL" . Plicurile se vor introduce într-un plic 
exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicul 
exterior  trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a 
fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este 
declarată întârziată. Plicul exterior trebuie să fie 
marcat cu adresa autorităţii contractante, cu inscripţia 
"A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 27.04.2011, ora 
10:00”, respectiv cu denumirea „Reamenajare Parc 
Pădurice – elaborare Proiect Tehnic ”.   
Ofertantul va suporta toate costurile asociate 
prezentării ofertei si a documentelor de calificare 
(documente care dovedesc eligibilitatea, 
înregistrarea, capacitatea tehnica şi capacitatea 
economico-financiară). 
Plicul va fi însoţit de următoarele documente care nu 
vor fi introduse în plic: 

a) Scrisoarea de înaintare FORMULARUL B2; 
b) Dovada constituirii garanţiei de participare; 
c)  Împuternicirea scrisă din partea 

reprezentantului legal al ofertantului pentru 
persoanele desemnate să participe la şedinţa 
de deschidere a ofertelor; 

d) Copia actului de identitate (B.I./C.I.) a 
persoanei participante la această şedinţă. 

VI.7) Termenul limită de depunere a 
ofertelor 

27.04.2011, ora 09:00 
Oferta depus ă la o alt ă adresă a autorit ăţii 
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contractante decât cea stabilit ă la pct. I.1, sau 
dup ă expirarea datei limit ă pentru depunere, este 
considerat ă întârziat ă şi se returneaz ă 
nedeschis ă. 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin 
solicitare scrisă adresată autorităţii contractante, 
până la termenul limita de depunere a ofertelor. 
Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la 
data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, 
adresând pentru aceasta autorităţii contractante o 
cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. 
Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în 
legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune 
noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită 
stabilită în documentaţia de atribuire. 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad 
în sarcina ofertantului. 

VI.9) Deschiderea ofertelor  Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 
-  Data şi ora: 27.04.2011, ora 10:00  
- Locul deschiderii ofertelor: Prim ăria Municipiului 
Arad, cam. 12. 
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: 
- reprezentanţii firmelor ofertante vor participa la 
şedinţa de deschidere a ofertelor pe baza unei 
împuterniciri emise de reprezentantul legal al 
ofertantului, având asupra lor actul de identitate ( B.I. 
sau C.I. ). 

 
 
VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE  
VII.1) Preţul cel mai scăzut.                                           nu   
VII.2) Cea mai avantajoas ă ofert ă economic ă           DA 
Factor de evaluare  
1. Preţul ofertei 
2. Durata  de elaborare a PT-ului 
3…………………. 
4…………………. 
5…………………. 
 

Punctaj maxim acordat  
70 puncte  
30 puncte 
………………… 
………………… 
………………… 

         
 Detalii privind algoritmul de calcul: 

a) Preţul ofertei 
 

Pmax = punctajul maxim = 70 pct 
Pn = punctaj ofertei 
Pr. min. = preţul minim 
Pr. n = preţ ofertat 
Pn = Pr. min  x  Pmax  /  Pr. n 
 

b) Durata de elaborare a proiectului tehnic 
 

Dmin = durata minimă 
Dn = durata ofertată 
Pmax = punctaj maxim = 30 pct. 
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Pn = punctajul ofertei 
Pn = Dmin  x   Pmax  /  Dn 

         
        Total punctaj maxim = 100 pct. 
       Oferta declarat ă ca fiind câ ştig ătoare va fi cea care va ob ţine cel mai mare 
punctaj în urma aplic ării algoritmului de calcul descris mai sus.  
  

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII 

VIII.1 Ajustarea preţului contractului 
          DA  □                         NU   x  

Nu se accepta ajustarea preţului contractului. 

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

Garanţia de bună execuţie este de 5% din 
valoarea contractului de servicii, fără TVA, şi 
se constituie prin scrisoare de garanţie de 
bună execuţie (anexa la contract) – 
FORMULARUL 11  - sau reţineri din facturile 
înaintate la plată. In cazul constituirii 
garanţiei prin reţineri succesive din facturile 
înaintate la plată, prestatorul are obligaţia de 
a deschide un cont la dispoziţia autorităţii 
contractante, la o banca agreata de ambele 
părţi. Suma iniţială care se depune de către 
prestator in contul astfel deschis nu trebuie 
sa fie mai mică de 0,5% din preţul 
contractului. 

 
 Nota : Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază, în conformitate cu prevederile art. 
16 din Legea nr. 346/2004, de reduceri de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, 
de garanţia de participare şi de garanţia de bună execuţie. 
 
 
 
 


