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Proiectului cofinanţat prin POP ,,Infiintare ferma piscicola in sistem recirculant in
localitatea Cicarlau, judetul Maramures”, Contract nr. 41 din data de 22.07.2013.

Achizitor (beneficiar POP 2007-2013): S.C. VIDELI
S.R.L. Satu Mare

Titlul proiectului POP 2007-2013: ,,Infiintare ferma
piscicola in sistem recirculant in localitatea
Cicarlau, judetul Maramures”.

Număr proiect POP 2007-2013: 41 din data de
22.07.2013.

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:

Denumire: S.C. VIDELI S.R.L. Satu Mare

Adresă: Loc. Satu-Mare, Str. Vasile Lucaciu Nr.16, Județul Satu-Mare, Romania

Strada: Vasile
Lucaciu

Nr: 16 Cod poştal: 440031 Localitate: Satu-Mare Ţara: Romania

Persoană de contact: Petru Ciorbă Telefon: 0744/297214

E-mail: sm.videli@gmail.com Fax: 0261/750518.

Adresă de internet: www.videli.ro

1.2.
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 06/11/2013 Ora: 16:00 PM
b) Termen limită de deschidere a ofertelor (data şi ora): 07/11/2013 Ora: 12:00 AM



c) Adresa unde se primesc ofertele: La sediul S.C. VIDELI S.R.L. Str. Vasile Lucaciu
Nr.16, Cod poştal: 440031, Localitatea Satu-Mare, Județul Satu-Mare
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de
achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
Titlu: ,,Infiintare ferma piscicola in sistem recirculant in localitatea Cicarlau, judetul
Maramures”

2.1.2. Descriere lucrărilor/serviciilor ce vor fi achiziţionate
In cadrul prezentei proceduri achizitorul doreste achizitia de servicii de proiectare si executie
de lucrari aferente Proiectului cofinanţat prin POP ,,Infiintare ferma piscicola in sistem
recirculant in localitatea Cicarlau, judetul Maramures”, Contract nr. 41 din data de
22.07.2013.

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării: ,,Infiintare ferma piscicola in sistem
recirculant in localitatea Cicarlau, judetul Maramures”.

a) lucrări ■ b) produse □ c) servicii ■

Principala locaţie a lucrării:
Localitatea Cicarlau,
Judetul Maramures

Principalul loc de livrare:
……………………………

Principalul loc de prestare:
Localitatea Cicarlau, Judetul

Maramures

2.1.4. Durata contractului de achiziţie: 20 luni calendaristice de la data semnării
contractului de ambele părţi, din care:

- Serviciile de proiectare nu mai mult de 3 luni calendaristice
- Executia de lucrari nu mai mult de 17 luni calendaristice

2.1.5. Conditii specifice contractului de achiziţie:
Garantia de participare la
procedura

Solicitat ■ Nesolicitat □

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare în
cuantum de 90.000 lei. Garantia de participare se
constituie în conformitate cu prevederile Art. 86 din HG
nr. 925/2006.
Modul de constituire a garantiei de participare:
1. Instrument de garantare emis în conditiile legii de o
societate bancara sau de asigurari, în cuantumul de



90.000 lei si pentru perioada prevazuta de 60 zile
calendaristice, de la data depunerii ofertei.
2. Virament bancar/ ordin de plata in contul achizitorului
IBAN RO68 CECE SM01 01RO N025 8045, deschis la
CEC BANK Sucursala Satu Mare.
Ofertantul are obligatia de a depune documentul de
constituire a garantiei (unul dintre cele mentionate
anterior), în original la secretariatul S.C. VIDELI S.R.L.
Satu Mare, Loc. Satu-Mare, Str. Vasile Lucaciu Nr.16,
Județul Satu-Mare, Romania, pana la cel mai tarziu data
limita de deschidere a ofertelor.
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 60
zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor
(perioada este egala cu perioada de valabilitate a
ofertei).
În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de
participare trebuie constituita in numele liderului de
asociere in care se mentioneaza raspunderea solidara
fata de toti membrii asocierii, insotita de Acordul de
asociere intocmit .
Garantia de participare emisa în alta limba decât româna
va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea
autorizata în limba româna. Ofertantul are obligatia de a
depune documentul de constituire a garantiei (unul dintre
cele mentionate anterior), în original la secretariatul S.C.
VIDELI S.R.L. Satu Mare, Loc. Satu-Mare, Str. Vasile
Lucaciu Nr.16, Județul Satu-Mare, Romania, pana la cel
mai tarziu data limita de depunere/deschidere a ofertelor.
Garantia de participare emisa în alta limba decât româna
va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea
autorizata în limba româna.
In cazul in care garantia de participare se va constitui in
Euro, cuantumul acesteia va fi calculat in Euro la cursul
de schimb Leu/Euro stabilit de BNR din data publicarii
anuntului/invitatiei de participare.
In cazul in care se vor aplica prevederile Art. 278¹ lit. c)
din din OUG 34/2006, suma in Euro va fi calculata
aplicand cursul de schimb Leu/Euro stabilit de BNR
pentru data de depunere a ofertelor indicata in
anuntul/invitatia de participare.In cazul depunerii unei
contestatii de catre un ofertant iar contestatia este
respinsa pe fond, i se va retine ofertantului din GP suma
de 8.490,44 lei, conform Art. 278¹.(1) lit. c) din OUG
34/2006.



Garantia de buna executie
acordata lucrarilor

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din
valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform
Art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de
garantare emis în conditiile legii de o societate bancara
sau de o societate de asigurari (care devine anexa la
contract), sau prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale.
În cazul ofertantilor care se regasesc în categoria
întreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004
(facând dovada în acest sens) garantia de buna executie
se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în
documentatia de atribuire.
Modul de constituire a garantiei de buna executie, se va
realiza conform prevederilor Art. 90 alin. (3) din HG
925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare
si poate fi prin:
- Scrisoare de garantie bancara de buna executie a carei
valabilitate va corespunde cu perioada de valabilitate a
contractului.
- Polita de asigurare emisa de o societate de asigurari, a
carei valabilitate va corespunde cu perioada de
valabilitate a contractului.
- Retineri succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale.
Garantia de buna executie va face referire expresa la
contractul incheiat cu achizitorul, va contine numele in
clar al achizitorului si va contine parafa lizibila a institutiei
emitente si / sau semnatura autorizata.
Nu se admite prezentarea unor documente de garantare
de buna executie comune cu alte investitii.
In cazul unei asocieri, documentul/contul privind garantia
bancara de buna executie va fi emisa/deschis integral in
numele si pentru Liderul asocierii.
În cazul ofertantilor care se regasesc în categoria
întreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004
(facând dovada în acest sens) garantia de buna executie
se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în
documentatia de atribuire.

3. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

3.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului



Declaraţii privind eligibilitatea -
neîncadrarea în prevederile art.
180 din ordonanţă

Solicitat ■ Nesolicitat □

În conformitate cu prevederile Art. 180 din OUG nr.
34/2006, achizitorul va exclude din procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie ofertantul despre
care are cunostinta ca, în ultimii 5 ani, a fost
condamnat prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei
organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda
si/sau pentru spalare de bani.
Modalitatea de îndeplinire: Declaratia pe propria
raspundere se va prezenta în original completata în
conformitate cu Formularul nr. 1.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa
prezinte acest document.

Declaraţie privind eligibilitatea -
neîncadrarea în prevederile art.
181 din ordonanţă

Solicitat ■ Nesolicitat □

Achizitorul va exclude din procedura de atribuire a
contractului orice ofertant care se afla în oricare din
situatiile prevazute la Art. 181 din OUG nr. 34/2006.
Modalitatea de îndeplinire:
Declaratia pe propria raspundere se va prezenta în
original, completata în conformitate cu Formularul
nr. 2.
Ofertantul va anexa Declaratiei:
- Certificat de cazier judiciar al companiei sau Cazier
judiciar al administratorului, valabil la data limita de
depunere a ofertelor.
- Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul
fiscal competent, care sa ateste îndeplinirea
obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor de asigurari sociale catre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, din
care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente .
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale,
eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste
îndeplinirea obligatiilor fata de bugetul local, din care
sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa
prezinte aceste documente.

Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile Art. 15 din OUG
66/2011(declaraţie privind
Conflictul de Interese)

Solicitat ■ Nesolicitat □

Pentru a evita situaţiile de natură să determine
apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei
în care există legături între structurile acţionariatului
beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii
comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul
câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două
firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie,
achizitorul solicita prezentarea unei declaraţie privind



neîncadrarea în prevederile Art. 15 din OUG
66/2011(declaraţie privind Conflictul de Interese).
Modalitatea de îndeplinire:
Declaratia pe propria raspundere se va prezenta în
original completata în conformitate cu Formularul nr.
3.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa
prezinte acest document. De asmenea si fiecare
subcontractant si fiecare sustinator tert.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste Declaratii si
documentele anexa solicitate (certificat de cazier judiciar, certificat de atestare fiscala
privind platile catre bugetului general consolidat si certificat privind plata impozitelor si
taxelor locale, conform celor mentionate anterior).
Pentru operatorii economici straini – Documente edificatoare.
Modalitatea de îndeplinire : Documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie
lizibila stampilata si semnata de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit al
ofertantului, cu mentiunea “conform cu originalul”  si traducere autorizata în limba româna
daca este cazul.
Nota 1 : Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va
conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a
unui operator economic, achizitorul poate solicita detalii, precizari sau confirmari
suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de la  autoritatile competente care pot
furniza informatiile in acest  sens.

3.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice române/
straine

Solicitat ■ Nesolicitat □

Pentru persoanele juridice române:
Modalitatea de îndeplinire si documente de
confirmare:
- Prezentarea Certificatului constatator emis de
Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul
Teritorial.
Pentru persoanele juridice straine:
Modalitatea de îndeplinire si documente de
confirmare:
- Prezentarea de  documente care dovedesc o forma
de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a
operatorului economic.
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala
(evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila
pentru anul calendaristic în curs. Nota:
• Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent



edificator in codul CAEN din Certificatul constatator
prezentat de ofertant (operator economic unic sau de
fiecare membru al asocierii pentru partea din contract
pe care o realizeaza).
• Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau
documentul edificator trebuie sa fie reale si actuale la
data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de îndeplinire si documente de
confirmare:
Documentele se vor prezenta în original, copie
legalizata sau copie lizibila stampilata si semnata de
reprezentantul legal sau de reprezentantul
împuternicit al ofertantului, cu mentiunea “conform cu
originalul” si traducerea autorizata în limba româna
daca este cazul.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa
prezinte acest document.
Pentru persoane fizice autorizaţie de funcţionare /
altele echivalente pentru a dovedi apartenenţa la
categoria profesională impusă de îndeplinirea
contractului.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente
(Certificatul ORC) ,,în original, copie legalizata sau copie lizibila stampilata si semnata de
reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit al ofertantului, cu mentiunea
“conform cu originalul”.
Pentru operatorii economici straini – Modalitatea de îndeplinire: Se prezinta documente
care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional (conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, privind inregistrarea
si respectiv rezidenta fiscala), ,, în original, copie legalizata sau copie lizibila stampilata si
semnata de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit al ofertantului, cu
mentiunea “conform cu originalul” si traducere autorizata în limba româna (daca este
cazul).
Nota 1 : Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va
conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale a unui operator economic, achizitorul poate solicita
detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de la
autoritatile competente care pot furniza informatiile in acest  sens.
Nota 3: Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita, de la ofertantul clasat pe primul loc,
prezentarea in original sau copie legalizata a documentelor mentionate  in aceasta
sectiune.

3.3) Situaţia  economico-financiară



Informaţii privind situaţia
economico-financiară – Cifra
medie de afaceri pe ultimii 3 ani

Solicitat ■ Nesolicitat □

Declaratie privind cifra medie de afaceri globala pe
ultimii 3 ani financiari, în conformitate cu Formularul
nr. 4.
Cifra medie de afaceri globala, pe ultimii 3 ani
financiari disponibili, a ofertantului trebuie sa fie mai
mare sau egala cu 9.000.000 RON.
Documente suport :

- Bilanturile contabile aferente exercitiilor
financiare incheiate pe ultimii 3 ani, vizate si
înregistrate de organele competente în conditiile Art.
185 din OUG nr. 34/2006, sau dupa caz orice alte
documente echivalente.

- Declaratie privind cifra medie de afaceri
globala pe ultimii 3 ani financiari, se va depune în
original si se va completa în conformitate cu
Formularul nr. 4.
Documentele suport se vor depune în copie
legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de
reprezentantul legal sau de reprezentantul
împuternicit al ofertantului, cu mentiunea “conform cu
originalul” si traducere autorizata în limba româna,
daca este cazul.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa
prezinte Declaratia privind cifra medie de afaceri
globala pe ultimii 3 ani financiari în conformitate cu
Formularul nr. 4. cat si documentele suport.

În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza aceasta cerinta invocând sustinerea acordata
de alta persoana (tert sustinator) atunci acesta are obligatia de prezenta Declaratia privind
cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari (în conformitate cu Formularul nr.
4), cat si documentele suport ale tertului sustinator.
În conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 – Anexa 2, în cazul unei
oferte individuale care beneficiaza de sustinere pentru cifra de afaceri cerinta trebuie
îndeplinita ori de ofertant ori de sustinator, iar în cazul unei oferte comune care
beneficiaza de sustinere pentru cifra de afaceri, cerinta solicitata trebuie îndeplinita în
întregime de catre un singur sustinator.
Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea
acordata de catre o alta persoana, conform Art. 186 din OUG 34/2006, are obligatia de a
dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective completat conform Formular nr. 5A si Formularul nr. 5B, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor Art. 180,  Art. 181 lit. a), c¹) si
d) din OUG 34/2006 si Art. 15 din OUG 66/2011 iar in acest caz se va depune de catre
sustinator si Formularele nr. 1, 2, 3 si 4.



Nota: 1. In situatia in care valorile  prezentate in documentele ofertantului sunt exprimate
in EURO, Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR, dupa
cum urmeaza: - 2010: 1 euro = 4,2099 lei, 2011: 1 euro = 4,2379 lei, 2012: 1 euro =
4,4560 lei.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât Euro vor utiliza ratele
de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana
(www.ecb.europa.eu).
Nota 2 : Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va
conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 3 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia economica si
financiara a unui operator economic, achizitorul poate solicita detalii, precizari sau
confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de la  autoritatile competente
care pot furniza informatiile in acest  sens.

3.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Informaţii privind  capacitatea
tehnică si profesionala –
Experienta similara

Solicitat ■ Nesolicitat □

Declaratie privind principalele proiecte realizate in
ultimii 5 ani, în conformitate cu Formularul nr. 6.
Declaratie privind principalele lucrari executate in
ultimii 5 ani,  în conformitate cu Formularul nr. 7.
Tinând cont de tipul specific al contractului, respectiv
Proiectare si executie, experienta similara a
ofertantului poate fi dovedita si prin prezentarea mai
multor contracte distincte pentru proiectare respectiv
executie.
Conditiile minime de calificare pentru demonstrarea
experientei similare se considera a fi respectate si
indeplinite prin:

- Prezentarea unui numar de maxim 5
contracte de executie si/sau proiectare de lucrari
a caror valoare totala cumulata sa fie de minim
9.000.000 lei + TVA.
Se pot prezenta contracte de executie si/sau
proiectare de lucrari, numai din urmatoarele domenii:
constructii civile si industriale, apa si canal, electrice,
drumuri, imbunatatiri funciare si hidrotehnice.
Contractele prezentate in scopul dovedirii
experientei similare vor fi insotite de certificate de
buna executie sau echivalent (PV de receptie la
terminarea lucrarii/PV de receptie finala/PV de
primire-predare pentru prestarile de servicii sau
Recomandari din partea beneficiarilor) care sa
ateste calitatea executiei si/sau
prestatiei/Documente constatatoare conform OUG



nr. 34/2006 care contin informatii referitoare la
indeplinirea obligatiilor contractuale – depuse in
copie conforma cu originalul).
Contractele de executie si/sau proiectare de lucrari
similar, trebuie sa se regaseasca si in Lista
principalelor lucrari si/sau proiecte realizate in ultimii
5 ani.
Nu se accepta contracte similare mai vechi de 5 ani
pentru executia de lucrari si/sau a serviciilor de
proiectare.
In cazul unei asocieri si/sau sustineri, fiecare asociat
si/sau sustinator, va depune declaratiile mentionate:
Formularul nr. 7.

În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza aceasta cerinta invocând sustinerea acordata
de alta persoana (tert sustinator), conform Art. 190 din OUG 34/2006, atunci acesta are
obligatia de prezenta Declaratie privind principalele lucrari si/sau proiecte realizate in
ultimii 5 ani (în conformitate cu Formularul nr. 7, alaturi de toate documentele suport ale
tertului sustinator.
Ofertantul care isi demonstreaza experienta similara invocand si sustinerea acordata de
catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective completat
conform Formular nr. 15A si Formular nr. 15B prin care aceasta confirma faptul ca va
pune la dispozitie ofertantului experienta similara invocata.
În conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 – Anexa 2, în cazul unei
oferte individuale care beneficiaza de sustinere pentru experienta similara, cerinta trebuie
îndeplinita ori de ofertant ori de sustinator, iar în cazul unei oferte comune care
beneficiaza de sustinere pentru experienta similara, cerinta solicitata trebuie îndeplinita în
întregime de catre un singur sustinator.
Aceasta cerinta se va aplica separat pentru cerinta privind experienta similara a executiei
de lucrari si/sau a proiectarii de lucrari.
Persoana ce asigura sustinerea experientei similare nu trebuie sa se afle in situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor Art. 180,  Art. 181
lit. a), c¹) si d) din OUG 34/2006 si Art. 15 din OUG 66/2011 iar in acest caz se va
depune de catre sustinator si Formularele nr. 1, 2 si 3.
Documentele suport se vor depune în copie legalizata sau copie lizibila semnata si
stampilata de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit al ofertantului, cu
mentiunea “conform cu originalul” si traducere autorizata în limba româna, daca este
cazul.
Nota 1 : Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va
conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste capacitatea tehnica
si/sau profesionala a unui operator economic, achizitorul poate solicita detalii, precizari
sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de la  autoritatile
competente care pot furniza informatiile in acest  sens.



Informaţii privind  capacitatea
tehnică si profesionala – Resurse
tehnice – Dotari, utilaje si
echipamente

Solicitat ■ Nesolicitat □

Declaratie privind lista dotarilor pentru proiectarea de
lucrari, în conformitate cu Formularul nr. 8.
Declaratie privind lista utilajelor si echipamentelor
pentru executia de lucrari,  în conformitate cu
Formularul nr. 9.
Tinând cont de tipul specific al contractului (
Proiectare si executie), dotarile minim necesare
realizarii proiectarii, cat si utilajele si echipamentele
minim necesare executiei de lucrari trebuie dovedite
prin prezentarea unor Declaratii pe proprie
raspundere din care sa rezulte ca detin dotarile si
echipamentele minim solicitate.
- Pentru proiectarea de lucrari, ofertantul va
prezenta o Declaratie pe proprie raspundere din care
sa rezulte dotarile si echipamentele pe care se
angajeaza sa le puna la dispozitie pentru proiectarea
lucrarilor, operatorul economic/asociatii sau dupa caz
subcontractantii/sustinatorii terti, are/au în dotarea
sa/lor, în proprietate/ chirie/leasing, cel putin
următoarele echipamente si dotari:
- calculator PC ................................................ 2 buc.
- copiator, ....................................................... 1 buc.
- soft/program de devizare, ............................ 1 buc.
- imprimanta A4, ............................................. 1 buc.
- imprimanta A3 ................................................1buc.
- autoturism, ............... ........................... 1 buc.
In dotare sau prin contracte ferme de prestari servicii
in vigoare cu :
- soft/program de proiectare ..............................1 buc
- imprimanta A2, .............................................. 1 buc.
Pentru executia de lucrari, ofertantul va prezenta o
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte
dotarea tehnica, utilajele, echipamentele, sculele, si
dispozitivele pe care se angajeaza sa le puna la
dispozitie pentru executia lucrarilor de constructii,
operatorul economic/asociatii sau dupa caz
subcontractantii/sustinatorii terti, are/au  în dotarea
sa/lor, în proprietate/ chirie/leasing, cel putin
următoarele utilaje, echipamente si mijloace auto:
- încărcător frontal, pe pneuri .......................... 1 buc.
- buldozer, ....................................................... 1 buc.
- excavator, ..................................................... 1 buc.
- buldoexcavator pe roti, ................................. 1 buc.
- autopompă de beton .......................................1buc.



- pikhamer electric, .......................................... 1 buc.
- motocompresor ............................................. 1 buc.
- automacara 18,0 tf, ....................................... 1 buc.
- cilindru compactor,......................................... 1 buc.
- aparat de sudura electric ............................. 1 buc
- autocamion, 15,0 to, ..................................... 1 buc
- generator electric, ......................................... 1 buc.
- vibrator universal, ......................................... 1 buc.
- malaxor pentru mortar/beton,........................ 1 buc.
- schela metalica, ......................................... 100 mp.
- autobasculantă, 20 to, .................................. 1 buc.
- autobetonieră ................................................ 1 buc.
- aparat teodolit-topo ....................................... 1 buc
In cazul unei asocieri si/sau sustineri, fiecare asociat
si/sau sustinator, va depune declaratiile mentionate:
Formularul nr. 8 si/sau Formularul nr. 9.

În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza aceasta cerinta invocând sustinerea acordata
de alta persoana (tert sustinator) atunci acesta are obligatia de prezenta Declaratie privind
lista dotarilor privind proiectarea, în conformitate cu Formularul nr. 8, respectiv Declaratie
privind lista utilajelor si echipamentelor,  în conformitate cu Formularul nr. 9.
În conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 – Anexa 2, în cazul unei
oferte individuale care beneficiaza de sustinere pentru capacitatea tehnica si/sau
profesionala, cerinta trebuie îndeplinita ori de ofertant ori de sustinator, iar în cazul unei
oferte comune care beneficiaza de sustinere pentru capacitatea tehnica si/sau
profesionala, cerinta solicitata trebuie îndeplinita în întregime de catre un singur
sustinator.
Ofertantul care isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand 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 al persoanei respective completat conform Formular nr. 15A si
Formularul nr. 15B prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului
resursele tehnice invocate.
Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor Art. 180,  Art. 181 lit. a), c¹) si
d) din OUG 34/2006 si Art. 15 din OUG 66/2011 iar in acest caz sustinatorul va depune
si Formularele nr. 1, 2 si 3.
Nota 1 : Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va
conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste capacitatea tehnica
si/sau profesionala a unui operator economic, achizitorul poate solicita detalii, precizari
sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de la  autoritatile
competente care pot furniza informatiile in acest  sens.
Informaţii privind  capacitatea
tehnică si profesionala – Resurse

Declaratie privind lista cu personalul de specialitate
privind proiectarea de lucrari si Anexa, în



umane – Personal de specialitate

Solicitat ■ Nesolicitat □

conformitate cu Formularul nr. 10.
Declaratie privind lista cu personalul de specialitate
privind executia de lucrari si Anexa,  în conformitate
cu Formularul nr. 11.
Tinând cont de tipul specific al contractului (
Proiectare si executie), personalul de specialitate
minim necesar realizarii proiectarii, cat si a executiei
de lucrari, trebuie dovedite prin prezentarea unor
Declaratii pe proprie raspundere din care sa rezulte
ca au disponibil si/sau angajat minim personalul de
specialitate solicitat in continuare.
Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane
specia l i za te  s i considerate de achizitor ca fiind
strict necesare indeplinirii in bune conditii  a
contractului de proiectare si executie (personal de
specialitate si experti care vor avea roluri esentiale in
indeplinirea contractului atat pentru proiectare cat si
pentru executie):
Pentru activitatile de proiectare a lucrarilor:
In conformitate cu Formularul nr. 10 si Anexa, se
vor prezenta obligatoriu nominalizari privind urmatorul
personal de specialitate:

- 1 Sef de proiect – persoana cu studii
superioare de specialitate de lunga durata, absolvent
al unei facultati tehnice de profil (sau echivalent), cu
experienta specifica in domeniu.

- 1 arhitect in constructii – persoana cu studii
superioare de specialitate de lunga durata, absolvent
al unei facultati tehnice de profil (sau echivalent), cu
experienta specifica in domeniu. Membru in Uniunea
Arhitectilor din Romania (UAR).

- 3 Inginer proiectant constructii – persoana
cu studii superioare de specialitate de lunga durata,
absolvent al unei facultati tehnice de profil (sau
echivalent), cu experienta specifica in domeniu.

- 2 Inginer proiectant instalatii la
constructii – persoana cu studii superioare de
specialitate de lunga durata, absolvent al unei
facultati tehnice de profil (sau echivalent), cu
experienta specifica in domeniu.

- 2 Inginer proiectant instalatii electrice –
persoana cu studii superioare de specialitate de
lunga durata, absolvent al unei facultati tehnice de
profil (sau echivalent), cu experienta experienta



specifica in domeniu.
- 1 Inginer proiectant drumuri si poduri –

persoana cu studii superioare de specialitate de
lunga durata, absolvent al unei facultati tehnice de
profil (sau echivalent), cu experienta specifica in
domeniu.

- 1 Inginer topometrist (TOPO), – persoana
cu studii superioare de specialitate, absolvent al
unei facultati cu profil tehnic (sau echivalent), cu
experienta specifica in domeniu.

- 1 Persoana cu experienta (devizier) in
utilizarea programelor de devize pentru intocmirea
listelor de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
conform formularelor din Ordinul MDLPL nr.
863/2008, – persoana cu studii superioare sau
studii medii, absolvent cu profil tehnic sau
economic (sau echivalent, in conditiile in care face
dovada experientei similare in domeniu).
Termenul „echivalent” face referire la denumirea
alternativa a domeniilor solicitate, adica la orice alta
specializare echivalenta care poate fi asimilata
acestor cerinte.
Important: Se vor nominaliza persoane diferite
pentru fiecare din pozitiile mentionate mai sus.
Pentru activitatile de executie a lucrarilor:
In conformitate cu Formularul nr. 11 si Anexa, se
vor prezenta obligatoriu acte doveditoare privind
urmatorul personal de specialitate:

- 1 Manager de proiect – persoana cu studii
superioare de specialitate de lunga durata, absolvent
al unei facultati tehnice de profil (sau echivalent), cu
experienta specifica in domeniu si atestare in
Mangementul de proiect.

- 1 Sef de santier – persoana cu studii
superioare de specialitate de lunga durata, absolvent
al unei facultati tehnice de profil (sau echivalent), cu
experienta specifica in domeniu.

- 1 Responsabil Tehnic cu Executia (RTE)
pentru Constructii civile si industriale (Atestat in
domeniu) – persoana cu studii superioare de
specialitate de lunga durata, absolvent al unei
facultati tehnice de profil (sau echivalent), cu
experienta specifica in domeniu.

- 1 Responsabil Tehnic cu Executia (RTE)



pentru Constructii edilitare si gospodarie
comunala (Atestat in domeniu) – persoana cu
studii superioare de specialitate de lunga durata,
absolvent al unei facultati tehnice de profil (sau
echivalent), cu experienta specifica in domeniu.

- 1 Responsabil Tehnic cu Executia (RTE)
pentru Lucrari de drumuri si poduri (Atestat in
domeniu) – persoana cu studii superioare de
specialitate de lunga durata, absolvent al unei
facultati tehnice de profil (sau echivalent), cu
experienta specifica in domeniu.

- 1 Responsabil cu Controlul Calitatii (CQ)
pentru Constructii si instalatii (Decizie interna) –
persoana cu studii superioare de specialitate de
lunga durata, absolvent al unei facultati tehnice de
profil (sau echivalent), cu experienta specifica in
domeniu.

- 1 Inginer constructii (CCIA) – persoana cu
studii superioare de specialitate de lunga durata,
absolvent al unei facultati tehnice de profil (sau
echivalent), cu experienta specifica in domeniu.

- 1 Inginer instalatii la constructii –
persoana cu studii superioare de specialitate de
lunga durata, absolvent al unei facultati tehnice de
profil (sau echivalent), cu experienta specifica in
domeniu.

- 1 Inginer instalatii electrice – persoana
cu studii superioare de specialitate de lunga durata,
absolvent al unei facultati tehnice de profil (sau
echivalent), cu experienta specifica in domeniu

- 1 Inginer topometrist (TOPO), – persoana
cu studii superioare de specialitate, absolvent al
unei facultati cu profil tehnic (sau echivalent), cu
experienta specifica in domeniu.

- 1 Responsabil SSM - persoana cu studii
superioare de specialitate, absolvent al unei facultati
cu profil tehnic sau economic  sau studii medii
(sau echivalent), cu experienta specifica in domeniu.

- 1 Responsabil PSI - persoana cu studii
superioare de specialitate, absolvent al unei facultati
cu profil tehnic sau economic  sau studii medii
(sau echivalent), cu experienta specifica in domeniu.
Important: Se vor nominaliza persoane diferite pentru
fiecare din pozitiile mentionate mai sus.



Pentru toate persoanele solicitate mai sus se vor
depune certificate/ documente edificatoare care
probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de
calificare :
- Pentru fiecare expert solicitat/propus, ofertantul va
prezenta:
- CV (“Curriculum Vitae”), în conformitate cu
Formularul nr. 12;
- Copii ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si
autorizarilor solicitate;
- Declaratie de disponibilitate sau angajament, în
conformitate cu Formularul nr. 13.
In cazul unei asocieri liderul de asociere va depune in
numele asocierii toate Formularele si documentele
mentionate mai sus.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in
conformitate cu prevederilor Art.190 alin. (1), (2) si (3) din OUG nr. 34/2006.
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza aceasta cerinta invocând sustinerea acordata
de alta persoana (tert sustinator) atunci acesta are obligatia de prezenta Declaratie privind
personalul de specialitate privind proiectarea, în conformitate cu Formularul nr. 10 si
Declaratie privind personalul de specialitate privind executia, în conformitate cu
Formularul nr. 11 alaturi de toate documentele suport ale tertului sustinator.
Ofertantul care isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand 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 al persoanei respective completat conform Formular nr. 15A si
Formularul nr. 15B prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului
resursele profesionale invocate.
Persoana ce asigura sustinerea profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor Art. 180,  Art. 181
lit. a), c¹) si d) din OUG 34/2006 si Art. 15 din OUG 66/2011 iar in acest caz sustinatorul
va depune si Formularele nr. 1, 2 si 3.
Nota 1 : Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va
conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste capacitatea tehnica
si/sau profesionala a unui operator economic, achizitorul poate solicita detalii, precizari
sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de la  autoritatile
competente care pot furniza informatiile in acest  sens.
Informaţii privind subcontractanţii
– dupa caz

Solicitat ■ Nesolicitat □

Se solicită completarea si prezentarea Declaratiei
privind partile din contract executate de catre
subcontractanti si specializarea acestora in
conformitate cu Formularul nr. 16;

Nota 1 : In cazul unei asocieri, pentru subcontractantii declarati, Liderul asocierii va



completa si depune in original Formularul nr. 16, in care va include toti subcontractantii
asociatilor.
Nota 2 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste Capacitatea de
exercitare a activităţii profesionale a unui subcontractant, achizitorul poate solicita detalii,
precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de la  autoritatile
competente care pot furniza informatiile in acest  sens - Oficial Registrului Comertului de
pe lângă Tribunalul Teritorial.
Informaţii privind asociatii – dupa
caz – Acordul de asociere

Solicitat ■ Nesolicitat □

Se solicită completarea si prezentarea Acordului de
asociere (semnat si stampilat de catre asociati) in
conformitate cu Formularul nr. 17.

Nota 1 : In cazul unei asocieri, in cadrul Acord de asociere se va specifica si identifica
liderul asocierii si fiecare dintre asociati cu sarcinile, obligatiile si drepturile cat si
cuantumul si procentul aferent cantitatilor de servicii de proiectare pe care le va realiza cat
si a cantitatilor de lucrari pe care le va executa. Se va completa si depune in original
Formularul nr. 17 (Acordul de asociere).
Nota 2 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste Capacitatea de
exercitare a activităţii profesionale a unui operator economic, achizitorul poate solicita
detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de la
autoritatile competente care pot furniza informatiile in acest  sens - Oficial Registrului
Comertului de pe lângă Tribunalul Teritorial.

3.5) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Standarde de asigurarea calitatii
ISO 9001 sau echivalent

Solicitat ■ Nesolicitat □

Prezentarea, in copie de certificate sau documente
emise de organisme acreditate în conformitate cu
standarde europene sau nationale care sa ateste
faptul ca operatorul economic ofertant are
implementat un sistem de asigurare a calitatii, (si
asociatii dupa caz, in functie de sarcinile de
implicare si categoriile de servicii/lucrari,
prestate/executate in cadrul proiectului) are/au
implementat un sistem de asigurarea calitatii,
certificat conform standardului ISO 9001 sau
echivalent pentru executie si/sau proiectare de
lucrari de constructii civile si industriale si/sau apa-
canal si/sau drumuri si/sau imbunatatiri funciare
si/sau hidrotehnice.
Certificarea respectarii standardelor de asigurare a
calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de
catre o alta persoana.

Standarde de protectia mediului
ISO 14001 sau echivalent

Prezentarea, in copie de certificate sau documente
emise de organisme acreditate în conformitate cu



Solicitat ■ Nesolicitat □
standarde europene sau nationale care sa ateste
faptul ca operatorul economic ofertant are
implementat un sistem de protectie a mediului, (si
asociatii dupa caz, in functie de sarcinile de
implicare si categoriile de servicii/lucrari,
prestate/executate in cadrul proiectului) are/au
implementat un sistem de protectie a mediului,
certificat conform standardului ISO 14001 sau
echivalent pentru executie si/sau proiectare de
lucrari de constructii civile si industriale si/sau apa-
canal si/sau drumuri si/sau imbunatatiri funciare
si/sau hidrotehnice.
Certificarea respectarii standardelor de protective a
mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate
de catre o alta persoana.

3.6) Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor Art. 176 din
OUG 34/2006

Declaratie pe propria raspundere
privind respectarea prevederilor
Art. 176 din        OUG 34/2006

Solicitat □ Nesolicitat □

In conformitate cu prevederile Art. 11 alin. (4), (5)
si (6) din HG 925/2006 completata prin HG
834/2009, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor
de calificare prevazute la Art. 176 din OUG
34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial
doar o declaratie pe proprie raspundere semnata
de reprezentantul sau legal, prin care confirma
ca indeplineplineste cerintele de calificare astfel cum
au fost solicitate in documentatia de atribuire.
Declaratia va fi insotita de o anexa in care
ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis
modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte -
inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati
sau altele asemenea (Formularul nr. 29).
In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut mai sus,
ofertatul are obligatia de a prezenta/completa
certificatele/documentele edificatoare care probeaza
/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci
când primeste din partea autoritatii contractante o
solicitare in acest sens, in termenul prevazut in
respectiva solicitare.
Achizitorul se va asigura ca ofertantul a carui oferta
a fost declarata câstigatoare a prezentat, nu mai
târziu de incheierea raportului procedurii de atribuire,
certificatele/documentele prevazute mai sus, acestea



fiind incluse in dosarul achizitiei. Dosarul achizitiei
trebuie va include si certificate/documente ale altor
ofertanti numai daca, in cadrul procesului de
evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a
respectivelor oferte care s-au bazat pe informatiile
din respectivele certificate/documente..

4. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Preţul cel mai scăzut □

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ■

Factori de evaluare Pondere Punctaj

1. Preţul ofertei, fără TVA 50% 50

2. Termenul de realizare a proiectarii 20% 20

3. Termenul de executie a lucrarilor 15% 15

4. Perioada de garantie acordata lucrarilor 15% 15

Total 100% 100

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul :

1. Punctajul pentru  factorul de evaluare “Preţul ofertei – maxim 50 puncte”, se
acordă astfel:

a) pentru cel mai scăzut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim
alocat factorului de evaluare ( 50 puncte ).



b) pentru alt preţ decat cel prevazut la lit a), punctajul se acorda astfel : Pn = (
preţ minim / preţ n )  x  punctajul maxim alocat ( 50 puncte ).

În sensul prevederilor Art. 202 alin. (1¹) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi
completările ulterioare ,,O ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport
cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când preţul ofertat, fără
T.V.A., reprezintă mai puţin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv.”.

Avand in vedere complexitatea, componenta si mix-ului ofertei (proiectare +
executie) cat si rezultatul evaluarilor tehnice de specialitate in baza SF-ului si a notelor
justificative existente la dosarul achizitiei, Achizitorul a apreciat ca in cazul unei propuneri
financiare sub pragul de 80%, exista riscul ca ea sa nu poata fi  sustenabila si sa duca la
situatia de neandeplinire a contractului.

În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ
aparent neobişnuit de scăzut în sensul prevederilor alin. (1), Achizitorul inainte de a
respinge oferta va efectua verificări detaliate în legătură cu toate aspectele prevăzute la
Art. 202 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

In cazul unei oferte care are un pret aparent neobişnuit de scăzut in raport cu
bugetul indicativ aprobat  ( sub 80% ), comisia de evaluare va putea respinge oferta ca
fiind neconforma daca, in urma solicitarilor de clarificari ( si daca prin raspunsurile pe care
le va da ), ofertantul nu va putea justifica si sustine intr-un mod detaliat, temeinic si foarte
bine fundamentat, componenta si modalitatile in care aceasta a fost conceputa si
prezentata (baze de calcul, factori, indici, preturi, etc,), preturile la furnizori, situatia
stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul
procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de muncă, performantele si costurile
implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

Se recomanda ca preturile ofertate de catre operatorul economic sa nu fie incadrate
la „preturi simbolice“, ci sa fie detaliate pe costuri de productie ( exemplu: in cazul cand
operatorul economic produce beton intr-o statie de preparare proprie  pretul declarat in
oferta sa contina consumuri de utilitati, consumuri de utilaje folosite la procesul de
preparare a betonului, manopera pentru personalul deservent ala statiei, amortizarea
statiei de beton in cazul cand aceasata este cumparata in leasing, estimari  privind
reparatii ale statiei de beton, costuri privind avizele necesare in cazul statiei mobile,
costuri privind concesionarea de suprafete in vederea amplasarii unei statii mobile).

In cazul in care operatorul economic prezinta oferte de pret pentru diferite materiale
se vor solicita de la furnizor analize de pret privind costul real al  produsului  din oferta de
pret.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita si de la alti furnizori de materiale oferte de
pret care sa poata fi comparate cu preturile prezentate de operatorul economic in cauza.

În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu
pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, si comisia de evaluare constată ca aceste
justificari nu sunt suficiente si nu pot sustine pretul/preturile propuse, oferta intră sub
incidenţa prevederilor Art. 36 alin. (1) lit. f) din HG nr. 925/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.

În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu
pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, ori comisia de evaluare constată cu nu se



poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin
caietul de sarcini, oferta intră sub incidenţa prevederilor Art. 36 alin. (1) lit. f) din HG nr.
925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

In stabilirea preturilor ofertei se vor lua in calcul:
Categoriile de lucrari in cadrul carora valoarea manoperei trebuie sa asigure

personalului muncitor, cel putin salariul minim pe economie, cat si toate contributiile catre
bugetul de stat, datorate in legatura cu venitul lunar, calculate si determinate corect, cu
includerea sporurilor obligatorii din Codul Muncii. Achizitorul va verifica astfel respectarea
legislatiei muncii in ceea ce priveste salarizarea si contributiile catre Bugetul de stat;

Pretul transporturilor auto va fi astfel calculat incat sa acopere toate cheltuielile cu
transportul materialelor si semifabricatelor;

Pretul pentru materiale, echipamente si utilaje trebuie sa reflecte preturile reale de
pe piata. In cazul in care ofertantul declara preturi, in mod evident, mai mici decat cele
practicate pe piata la data desfasurarii procedurii de evaluare a ofertelor, el trebuie sa
dovedeasca in scris prin documente edificatoare provenienta lor si faptul ca ele respecta
cerintele si specificatiile tehnice solicitate in caietele de sarcini, si in conformitate cu
prevederile Art. 35 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile totale
ofertate pentru proiectare si executie, exclusiv T.V.A.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare „ Termenul de realizare si livrare a
proiectului tehnic + Verificarea tehnica de calitate a proiectului – maxim 20 puncte ”,
se acordă astfel:

Potrivit Art. 199 alin. ( 2 ), din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, „factorii de evaluare a ofertei, … …, pot fi, alături de preţ: … … , termen
de livrare..

Pentru serviciile de proiectare tehnica, verificare tehnica de calitate si livrare a
proiectului, termenele minime si maxime se regasesc in Documentatia de atribuire
privind proiectarea si sunt aplicabile ca si reper in acordarea punctajului.

Termenelor propuse, pentru realizarea, verificarea si livrarea proiectului tehnic ( PT
+ DDE + Verificarea tehnica de calitate a proiectului ), mai scurte de 10 zile
calendaristice, (calculate de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a
serviciilor de proiectare ), li se vor acorda ,,0” puncte.

Termenelor propuse, pentru realizarea, verificarea si livrarea proiectului tehnic (
PT + DDE + Verificarea tehnica de calitate a proiectului ), mai lungi de 90 de zile
calendaristice (3 luni calendaristice), ( calculate de la data emiterii ordinului
administrativ de incepere a serviciilor de proiectare ) li se vor acorda ,,0” puncte,

Termenele propuse pentru  realizarea, verificarea si livrarea proiectului tehnic ( PT
+ DDE + Verificarea tehnica de calitate a proiectului ), intre 10 si 90 zile
calendaristice, (calculate de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a
serviciilor de proiectare ), vor primi punctaj calculat dupa algoritmul declarat mai jos:



a) pentru termenul cel mai scurt, se va acorda punctajul maxim alocat factorului de
evaluare (20 puncte).
b) pentru alt termen decât cel prevăzut la lit. a), (cuprins intre 10 si 90 zile
calendaristice), punctajul se va acorda astfel : Pn = (termen  cel mai scurt / termen n
) x  punctajul maxim alocat (20 puncte).

Termenul propus, pentru care se acorda punctaj la acest factor de evaluare:

Intre 10 zile calendaristice si 90 zile calendaristice.

Perioada cuprinsa intre 10 zile si 90 zile calendaristice de la data emiterii ordinului
administrativ de incepere a serviciilor de proiectare, ( dupa data semnarii contractului
de proiectare si executie si de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a
serviciilor de proiectare) reprezinta perioada solicitata in cadrul Documentatiei de
atribuire privind proiectarea pentru realizarea serviciilor de proiectare si verificare
tehnica de calitate a proiectului, perioada necesara si considerata ca fiind evident
avantajoasa pentru Achizitor, in cadrul derularii in bune conditii a Contractului de finantare
a ajutorului financiar nerambursabil.

Ofertele privind proiectarea si verificare a tehnica de calitate a proiectului, a
caror termene de realizare propuse, sunt mai scurte de 10 zile calendaristice sau
depasesc 90 de zile calendaristice, vor primi ,,0” puncte la acest factor de evaluare
!!

Ofertantul va sustine termenul declarat (pentru realizare, verificare si livrare a
proiectului), prin calcule detaliate de costuri, grafic fizic detaliat pe zile calendaristice, toate
in stransa corelare cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini si
pentru fiecare capitol si subcapitol in parte.

In cazul in care, in timpul realizarii, verificarii si livrarii proiectului, conform termenelor
si graficelor fizice propuse (termene intermediare, termene finale – zile calendaristice), iar
din vina exclusiva a ofertantului vor fi depasite aceste termenele de realizare, verificare si
livrare a proiectului, Achizitorul va aplica penalizari de intarziere in cuantum de 0,3 % pe zi
de intarziere aplicate la valoarea totala a contractului de proiectare si executie.

3. Punctajul pentru factorul de evaluare „Termenul de executie a lucrarilor –
maxim 15 puncte ”, se acordă astfel:

Potrivit Art. 199 alin. ( 2 ), din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, „factorii de evaluare a ofertei, … …, pot fi, alături de preţ: … … , termen
de execuţie …

Pentru executia lucrarilor, termenul maxim se regaseste in Documentatia de
atribuire privind executia si este aplicabil fiecarei actiuni in parte.

Termenelor propuse, pentru Executia lucrarilor, mai scurte de 4 luni
calendaristice, ( dupa data semnarii contractului de proiectare si executie si de la data



emiterii ordinului administrativ de incepere a executiei lucrarilor ), li se vor acorda ,,0”
puncte.

Termenelor propuse, pentru Executia lucrarilor, mai lungi de 17 luni
calendaristice, ( dupa data semnarii contractului de proiectare si executie si de la data
emiterii ordinului administrativ de incepere a executiei lucrarilor ), li se vor acorda ,,0”
puncte.
Termenele propuse, pentru Executia lucrarilor, intre 4 si 17 luni calendaristice, (

dupa data semnarii contractului de proiectare si executie si de la data emiterii ordinului
administrativ de incepere a executiei lucrarilor ), vor primi punctaj calculat dupa
algoritmul declarat mai jos:

a) pentru termenul cel mai scurt, se va acorda punctajul maxim alocat factorului de
evaluare respectiv ( 15 puncte ).
b) pentru alt termen decât cel prevăzut la lit. a), (cuprins intre 4 si 17 luni
calendaristice), punctajul se va acorda astfel : Pn = (termen  cel mai scurt / termen
n) x  punctajul maxim alocat factorului de evaluare respective (15 puncte).

Termenul propus, pentru care se acorda punctaj la acest factor de evaluare:

Perioada cuprinsa intre 4 si 17 luni calendaristice, ( dupa data semnarii
contractului de proiectare si executie si de la data emiterii ordinului administrativ de
incepere a executiei lucrarilor ), reprezinta perioada solicitata in cadrul Documentatiei
de atribuire privind executia, pentru executia lucrarilor, perioada necesara considerata
ca fiind evident avantajoasa pentru Achizitorul, in cadrul derularii in bune conditii a
Contractului de finantare a ajutorului financiar nerambursabil.

Ofertele privind realizarea lucrarilor, a caror termene de executie propuse, sunt
mai scurte de 4 luni calendaristice sau depasesc 17 luni calendaristice, vor primi,,0”
puncte la acest factor de evaluare !!

Ofertantul va sustine termenul declarat ( pentru executia lucrarilor ), prin calcule
detaliate de costuri, grafic fizic detaliat pe luni calendaristice, toate in stransa corelare cu
cerintele Documentatiei de atribuire si Documentatiei de atribuire privind executia.

Vor fi luate in considerare obligatoriu (la intocmirea graficelor fizice de executie
a lucrarilor), perioadele de intrerupere a lucrarilor datorate timpului friguros (
eventual 15.11.2013 – 01.03.2014 si 15.11.2014 – 01.03.2015 – daca este cazul ) !!

Termenul de executie al lucrarilor stabilit si propus de catre ofertant trebuie sa fie in
concordanta cu posibilitatile si capacitatile financiare, materiale si tehnice reale, pe care le
detine ofertantul/asociatii/subcontractantii la data deschiderii ofertelor.

Termenul de executie al lucrarilor va fi in stransa corelare cu graficul detaliat
prezentat in Propunerea tehnica.

Graficul detaliat de executie nu poate fi modificat ulterior deschiderii ofertelor.
In cazul in care, in timpul proiectarii si executiei lucrarilor, (conform graficelor fizice si

financiare de proiectare, executie si decontare propuse ca si termene intermediare si
finale – zile/luni calendaristice ), din vina exclusiva a ofertantului vor fi depasite termenele



de proiectare/executie si decontare a lucrarilor, Achizitorul va aplica penalizari de
intarziere in cuantum de 0,3% pe zi  de intarziere aplicate la valoarea totala a
contractului.

4. Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garantie acordata  lucrarilor
– maxim 15 puncte ”, se acordă astfel:

Potrivit Art. 199 alin. ( 2 ), din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, „factorii de evaluare a ofertei, … …, pot fi, alături de preţ: … … , alte
elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.

Pentru Perioada de garantie acordata lucrarilor:

In conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire: In cadrul Propunerilor,
perioada de garantie acordata lucrarilor, nu trebuie sa fie mai scurta de 24 luni
calendaristice.

Perioada de garantie acordata lucrarilor, mai mare de 24 luni calendaristice, va
primi punctajul, declarat mai jos.

„Pentru Perioada de garantie cea mai lunga, acordata lucrarilor – maxim 15 puncte ”

Perioada de garanţie acordata pentru lucrarile executate = maxim 15 puncte
a) pentru perioada cea mai lunga se acorda, punctajul maxim alocat factorului de evaluare
pentru fiecare actiune ( 15 puncte ).
b) pentru alta perioada decât cea prevăzuta la lit. a), punctajul se acordă astfel : Pn = (
perioada n / perioada cea mai lunga ) x  punctajul maxim alocat ( 15 puncte ).

Minim 24 luni calendaristice calculate de la data semnarii Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor (PVRTL).

Perioada minima de garantie acordata lucrarilor, este stabilita la 24 luni
calendaristice, pentru lucrarile din cadrul prezentului proiect, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 449/2003, republicata in 2008.

In concordanta cu HG 2139/30.11.2004, ofertantii pot propune perioade de garantie
mai mari de 24 luni calendaristice, dar obligatoriu vor fi stabilite in functie de duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe.

Referitor la acest Act normativ, dorim sa precizam ca in cazul Societatilor
Comerciale (diferit fata de Autoritatile Publice Locale), pentru mijloacele fixe care se
caseaza, se calculeaza/plateste amortizarea iar din acest motiv mentionam ca aceasta
Hotarare de Guvern (2139/30.11.2004), trebuie tratata atat din punct de vedere
functional cat si din punct de vedere financiar.

In cazul in care ofertantii vor propune garantii acordate lucrarilor, mai mari de 24 de
luni calendaristice, vor da obligatoriu o declaratie in forma autentita la un notar public



prin care se obliga a asigura aceasta garantie Achizitorului pentru perioada mentionata,
specificandu-se obligatoriu si modalitatea concreta, prin care ofertantul respectiv va
suporta/repara/inlocui, pe cheltuiala sa defectiunile aparute in perioada propusa pentru
garantia acordata lucrarilor (mai mare de 24 de luni calendaristice).

In aceasta situatie, pentru ofertantii care propun o perioada de garantie mai lunga
de 24 luni calendaristice, duratele de garanţie acordate lucrarilor, in mod obligatoriu nu
pot depasi duratele normale de funcţionare ale mijloacelor fixe stabilite in cadrul
prevederilor HG 2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

În cazul în care perioada de garantie acordata lucrarilor, este peste prevederilor HG
2139/30.11.2004, Achizitorul v-a considera oferta respectiva ca fiind ,,oferta
neconforma” si ca atare o va respinge !!

Garantia tehnica a materialelor, echipamentelor, utilajelor propuse in cadrul
ofertei, este distincta fata de garantia acordata lucrarilor.

Garantia tehnica a materialelor, echipamentelor, utilajelor propuse in cadrul ofertei
va fi insusita si asumata de catre ofertant in solidar cu producatorul/furnizorul de
materiale, echipamente si utilaje, pe perioada si in termenele legale, stabilite in
documentele de garantie, de conformitate si calitate ale produsului/produselor respective.

Atestarea conformitatii - se aplica in cazul produselor pentru care exista un
standard national - SR - armonizat (norma europeana EN fiind preluata ca standard
national).

Atestarea conformitatii produselor sa face in mod diferit, in functie de importanta pe
care o prezinta aceasta din punct de vedere al satisfacerii celor sase cerinte esentiale
impuse prin Legea nr. 10/1995, modificata prin Legea nr.123/2007, cu privire la
calitatea in constructii.

5. PREZENTAREA OFERTEI
5.1 Limba de redactare a ofertei - Limba română
5.2 Moneda în care este exprimat preţul contractului - RON
5.3 Perioada minimă de valabilitate a ofertei – 60 zile calendaristice
5.4 Modul de prezentare a ofertei (tehnic, financiar si depunerea ofertei):
5.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Propunerea tehnica va contine cel putin informatiile de mai jos:

I. Organizarea Lucrarilor (Formular nr. 21):
a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de
amplasamentul in cauza, prin utilizarea de text descriptiv (insotit eventual de planse si/sau



diagrame) care sa prezinte, in special, urmatoarele:
1. Limitele instalatiilor
2. Cladiri
3. Zone de depozitare
4. Accese in santier
5. Lucrari temporare
b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde
este cazul)
Ofertantul va demonstra ca facilitatile/instalatiile ce trebuie mentinute vor ramane in
operare in timp ce lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va
utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame.
Se va prezenta Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare pentru finalizarea
investitiei.
II. Caracteristici tehnice ale ofertei (Formularul nr. 22):
a) Ofertantul va prezenta fluxul tehnologic identificat in Studiul de fezabilitate pentru
realizarea investitiei.
b) Ofertantul va prezenta caracteristicile generale ale constructiilor propuse:
1. O descriere generala pentru fiecare dintre ele.
2.  O descriere generala a instalatiilor care se vor proiecta si executa pentru realizarea
investitiei.
3. Abordarea asupra controalelor pentru procesul de executie.
4. Detalii asupra utilajelor si echipamentelor incluse in oferta si necesare finalizarii
investitiei cat si  cele necesare procesului de productie.
5. Detalii despre echipamentele electrice incluse in oferta.
6. Ofertantul va demonstra ca etapele propuse in oferta sa, sunt adecvate pentru
obtinerea nivelelor minime functionale si parametrilor de calitate si volum, specificate in
cerintele Achizitorului (Studiul de fezabilitate).
III. Metodologia pentru realizarea proiectarii si a lucrarilor (Formularul nr. 23):
Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea Lucrarilor,
inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale
Lucrarilor si cel putin Lista Procedurilor Tehnice de Executie.
IV. Resurse– personal/instalatii/echipamente ( Formularul nr. 24):
Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin
prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar personalul si
echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la proiectarea si executia
lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor
personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.
Oferta tehnica va fi realizata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, atat cu
referire la elaborarea proiectului tehnic si propunerii financiare (Ordin 863/2008), dar si cu
referire la modalitatea de executie a lucrarilor raportate la oricare alte aspecte relevante.
V. Program de proiectare si executie – (Formulaul nr. 25):
Un program pentru proiectare si executie care sa ilustreze succesiunea si derularea in
timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea
Lucrarilor, sustinut prin realizarea si depunerea in cadrul ofertei a cate unui grafic, atat
pentru serviciul de proiectare cat si pentru executia lucrarilor.



Programul va prezenta, in special, urmatoarele:
1. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate.
2. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora.
3. Perioadele pentru examinarea documentelor depuse de catre constructor/proiectant,
catre Dirigentia de santier si Consultanta.
4. Secventierea, derularea in timp, tipul si durata testelor necesare.
5.  Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile
necesare si pentru aprobarea acestora.
6. Perioadele pentru obtinerea autorizatiilor de constructie inainte de executarea
lucrarilor.
7. Etape esentiale.
VI.  Declaratie/angajament, privind asumarea si respectarea de catre ofertant a
clauzelor contractuale cat si a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute în
documentatia de atribuire (Studiu de fezabilitate, Caietele de sarcini, Bugetul indicativ
indicat, Termenele asumate pentru realizarea proiectarii cat si executiei lucrarilor -
conform cu graficele propuse). In acest sens se va completa si depune în original
Formularul nr.26.
VII. Declaratie privind respectarea protectiei mediului, se va completa si depune în
original Formularul nr.27. (În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de
catre fiecare membru al asocierii).
VIII. Declaratie privind respectarea conditiilor de munca si securitate în munca, se
va depune în original, se va completa Formularul nr.28. (În cazul unei asocieri, aceasta
declaratie va fi prezentata de catre fiecare membru al asocierii).

5.4.1) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se va prezenta in RON si va contine obligatoriu:

1. Formularul de oferta si Anexa - Formularul nr. 20
2. Formularele centralizatoare - C2, C3 sau F1, F2 (în functie de programul utilizat).
3. Formularele devize pe obiect - C4 si C5 sau F3 (în functie de programul utilizat).
4. Formularele consumuri de material, manopera, utilaj, transport - C6, C7, C8, C9.
5. Formularul cu utilajele si echipamentele tehnologice - C11.
6. Ofertantii pot depune Propunerea financiara si in mod tabelar conform Studiului de
fezabilitate, urmand ca in cazul declararii ofertei ca fiind castigatoare sa depuna in termen
de 3 zile lucratoare toate formularele de mai sus cu valorile ofertate (C2, C3 sau F1, F2 -
în functie de programul utilizat, C4 si C5 sau F3 - în functie de programul utilizat, C6, C7,
C8, C9 si C11);
7. Graficul fizic si valoric pentru proiectarea si executia lucrarilor, in care se vor mentiona
atat perioada alocata serviciului de proiectare cat si perioada alocata executiei lucrarilor,
avand in vedere ca perioada maxim admisa de realizare a proiectarii si executiei lucrarilor
care trebuie obligatoriu sa se incadreze intr-un termen de 20 luni calendaristice de la data
emiterii ordinului administrativ de incepere;
8. Elementele propunerii financiare, informatiile prezentate de catre fiecare ofertant



trebuie sa fie complete. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa
furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si
comerciale legate de obiectul  contractului de achizitie.
9. Pretul ofertei cuprins în Formularul de oferta financiara trebuie sa acopere toate
lucrarile descrise in Studiul de fezabilitate, Bugetul indicativ aprobat, Caietul de sarcini si
anexele sale. Nu se accepta ofertarea numai pentru o parte din servicii sau lucrari.
Ofertantul va respecta cerintele impuse in Documentatia de atribuire privind modul de
prezentare al propunerii financiare.
10. Pentru lucrari noi similare, neprevazute în contractul initial se aloca, în conditiile
prevazute în documentatia de atribuire, Bugetul indicativ –un procent maxim de 0,8% din
pretul ofertat pentru serviciile si lucrarile cuprinse în Studiul de fezabilitate, Bugetul
indicativ aprobat, Caietul de sarcini si anexele sale.
11. Propunerea financiara, respectiv Lista obiectivelor cu centralizator de preturi, nu va
cuprinde acest procent de 0,8% din pretul ofertat pentru lucrarile cuprinse în Studiul de
fezabilitate, Bugetul indicativ aprobat, Caietul de sarcini si anexele sale. Acest procent va
fi alocat pentru eventuale lucrari diverse si neprevazute in contractul initial, doar pe
parcursul derularii contractului si daca va fi cazul.
12. Valoarea indicata a contractului de proiectare si executie este de 9.334.402,87 RON,
si reprezinta valoarea estimata a contractului ce face obiectul prezentei proceduri.
13. Elaborarea ofertelor se vor face în raport cu valoarea maxima alocata acestui
contract de proiectare si executie, adica valoarea de: 9.334.402,87 RON fara TVA.
14. In cadrul valorii estimate a contractului (9.334.402,87 RON fara TVA), valoarea
estimata/alocata componentei serviciului de proiectare si verificare tehnica de calitate a
proiectarii este de 844.724,00 RON, iar valoarea estimata/alocata componentei de
executie a lucrarilor, este de 8.489.678,87 RON. In cadrul propunerii financiare valoarea
totala a bugetului indicativ, nu poate fi depasita iar valorile componentelor pot fi depasite
cu maxim 10% si doar insotite de justificari concrete, sub rezerva considerarii ofertei ca
fiind neconforme, cu aplicarea prevederilor Art. 36 alin. (1) lit. e) din HG 925/2006.
15. În cazul în care exista componente în Listele de preturi pentru care ofertantul nu a
introdus o valoare, se va considera ca pret al acelor componente: valoare zero.
16.  Neprezentarea sau omiterea din devizele oferta a unor categorii de lucrari, identificate
si stabilite in cadrul Studiului de fezabilitate, Bugetul indicativ aprobat, Caietul de sarcini si
anexele sale prin listele de cantitati, poate atrage neconformitatea propuneri financiare si
in consecinta poate atrage respingerea ofertei ca neconforma.
17. La elaborarea propunerii financiare ofertantul va tine cont si de prevederile Art. 202
din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind evaluarea ofertelor
care prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut.
18. Oferta financiara va fi evaluata luându-se în considerare pretul total fara TVA.
19. Nu se accepta discounturi, scounturi, rabaturi, sau alte reduceri de pret.
20. Cursul Ron/Euro la care se raporteaza oferta este cel prevazut în Contractul de
finantare, respectiv 1 Euro = 4,3598 RON.

5.4.2) Modul de prezentare a ofertei
Numar de exemplare : 2 (doua)



1. 1 (un) Exemplar Original, se va specifica pe plic « ORIGINAL »
2. 1 (un) Exemplar Copie, se va specifica pe plic « COPIE ». În cazul în care se constata
discrepante între original si copie, va prevala originalul.
3. În cazul în care se constata discrepante între varianta ORIGINALA si varianta COPIE,
va prevala varianta ORIGINALA.
4. Oferta va fi prezentata într-un plic/colet netransparent sigilat având înscris : Numele si
adresa Achizitorului (S.C. VIDELI S.R.L. Str. Vasile Lucaciu Nr.16, Cod poştal: 440031,
Localitatea Satu-Mare, Județul Satu-Mare), denumirea investitiei (,,Infiintare ferma
piscicola in sistem recirculant in localitatea Cicarlau, judetul Maramures”,  Contract
nr. 41 din data de 22.07.2013) si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA
”. Fiecare plic (originalul si copia) va contine documentele ofertei si anume Plicurile 1, 2 si
3.
Documentele ofertei:
- Plic 1 - Documentele de calificare
- Plic 2 - Propunerea tehnica
- Plic 3 - Propunerea financiara
se vor introduce, în plicuri distincte, marcate corespunzator si vor fi prezentate astfel:
plicurile interioare (1, 2 si 3) trebuie sa fie marcate pe lânga denumirea plicului (Plic 1 –
Documente de calificare; Plic 2 - Propunerea tehnica; Plic 3 - Propunerea financiara) si cu
denumirea si adresa ofertantului.
5. La depunere oferta va fi însotita de: Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 18) si de
Împuternicire, daca este cazul. Împuternicirea se va completa în conformitate cu
Formularul nr.19 (va contine obligatoriu specimenul de semnatura al persoanei
împuternicite – semnatura autorizata).
6. Ofertantul trebuie sa numeroteze si sa semneze fiecare pagina a ofertei.
7. Ofertantul trebuie sa prezinte oferta si documentele care o însotesc, însotite de un
opis al documentelor prezentate.
8. Documentele în original trebuie sa fie lizibile, sa fie tiparite sau scrise cu cerneala
neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul legal, sau împuternicit al
acestuia. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest
sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor
legale.
9. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide daca
sunt vizate de catre persoana autorizata sa semenze oferta.
10. Daca plicul cu oferta nu este marcat conform cerintelor de mai sus, achizitorul nu îsi
asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

5.5 Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei:
Modificarea şi/sau retragerea ofertei se va putea realiza numai inainte de data si

ora limită de depunere a ofertei. Ofertele sunt declarate întârziate şi, prin urmare, respinse
daca ele sunt depuse la altă adresă sau depuse la sediul Achizitorului după data/ora limită
stabilite in cadrul Invitatiei/anuntului de participare publicat sau nu sant insotite de



Scrisoarea de garantie de participare, in cuantumul, forma si termenul de valabilitate
solicitat in cadrul Documentatiei de atribuire.

5.6 Informaţii referitoare la termenele maximale pentru realizarea proiectarii si
execuţia lucrărilor:

Conform cerintelor Documentatiei de atribuire:
Durata contractului de achiziţie: 20 luni calendaristice de la data semnării

contractului de ambele părţi, din care:
- Serviciile de proiectare nu mai mult sau egal cu 3 luni calendaristice.
- Executia de lucrari nu mai mult sau egal cu 17 luni calendaristice.

5.7 Modalităţi de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de
achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei:

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

S.C. VIDELI S.R.L. Satu Mare, Loc. Satu-Mare, Str. Vasile Lucaciu Nr.16,
Județul Satu-Mare, Romania; Cod poştal 440031; Persoană de contact Petru
Ciorbă; Telefon: 0744/297214; Fax: 0261/750518; E-mail: sm.videli@gmail.com;
Adresă de internet: www.videli.ro

5.8 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare/modificare a
preţului contractului de achiziţie

Condiţiile de actualizare a preţului contractului: Conform clauzelelor contractuale
obligatorii din cadrul documentatiei de atribuire: Pretul contractului nu se ajusteaza.

SC VIDELI SRL Satu Mare
ADMINISTRATOR
CIORBA PETRU


