DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

,, Proiectare si executie „Extinderea sistemului de canalizare
strazile Liliacului, Morii si Daciei, Comuna Cumpăna, Judeţul
Constanţa.”
Cod CPV: 45232400-3 – lucrari constructii canalizare apa reziduala
Cod CPV: CPV:74232220-2 – Servicii de proiectare a conductelor

BENEFICIAR : CONSILIUL LOCAL CUMPĂNA
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: CONSILIUL LOCAL CUMPANA
Adresa: Str. Şoseaua Constanţei, nr. 132, Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa
Localitate: CUMPANA
Cod postal:
Tara: ROMANIA
907105
Persoana de contact:
Telefon: 0040.241.730788
Mobil : 0728240956
PARVU PAULA
Email: paula_parvu@yahoo.com
E-mail:
Fax: 0040.241.739003
primaria_cumpana@yahoo.com
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www. primaria-cumpana.ro
Adresa Autoritatii contractante:
I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
□ ministere ori alte autoritaţi publice
X servicii publice locale
centrale
□ aparare
inclusiv cele subordonate la nivel regional
□ ordine publică/siguranta naţională
sau local
□ mediu
□ agenţii naţionale
□ economico-financiare
X autorităţi locale
□ sanatate
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ institutie europeană/organizaţie
□ protectie socială
internationala
□ cultura, religie si actv. recreative
□ altele (specificati)
□ educaţie
□ altele (specificaţi)________________
Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante
DA □
NU X
Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute:
X la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Data limita pentru depunerea ofertelor: 11.07. 2008 orele 13.00.
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:
Data: 09.07.2008.2008
Ora limita : 14.00.
Adresa oficiala: Str. Şoseaua
Constanţei, nr. 132, Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa, Tel 0040.241.730788,
mail: primaria_cumpana@yahoo.com
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 10.07.2008
Institutia responsabila pentru solutionare contestatie
Denumire: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa: Str Stavropoleos nr 6, sector 3, Bucuresti
Localitatea: BUCURESTI
Cod postal: 030084
Tara: ROMANIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021 / 310.46.41
2

Adresa internet: www.anrmap.ro
I.c.Sursa de finantare :
Se specifica sursele de finantare ale
contractului ce urmeaza a fi atribuit:
- Fonduri de la Bugetul local şi
fonduri atrase din Programe
finantare

Fax: 021.310.46.42

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
comunitare
DA
NU X
Daca DA, faceti referire la proiect/program:

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:. ,,Proiectare si executie sistem de canalizare strazile
Liliacului, Morii si Daciei, Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa.”
II. 1.2) Locul de prestare a lucrării: Localitatea Cumpăna, Judeţul Constanţa
(a) Lucrări

X

(b) Produse
□

(c) Servicii

X

CPV:74232220-2

CPV: 45232400-3

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achiziţie publică: X
Încheierea unui acord cadru □
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica
Ani □□
luni 6
zile □□ (de la atribuirea contractului)
Sau
Incepand cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/)
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
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni
□□□

Acordul cadru cu un singur operator

□

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU □
II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini)
da X
nu □
Daca da:
Un singur lot x
Unul sau mai multe □
Toate loturile □
II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate
DA □
NU X

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
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II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si
optiunile, daca exista):
II.2.2) Optiuni (daca exista)
Daca exista, descrierea acestor optiuni:

nu X

da □

III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1 Alte condiţii particulare referitoare
la contract (după caz)
III.1.1. Contract rezervat
III.1.2. Altele

DA
DA

NU
NU

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

Negociere cu anunţ de participare
Negociere fără anunţ de participare

Cerere de ofertă

III.2) Etapa finala de licitaţie electronică

DA

NU

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică
III.3.) Legislaţia aplicată:
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, respectiv
modificată şi completată prin OUG 94/2007.
2. HG nr. 925/2006 completată cu HG 1056 şi 1337/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii
3. Ghid pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică aprobat cu Ordinul
nr.155/2006
4. Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, modificată şi completată prin Legea nr. 175/2006 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.30/2006, privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie
publică
6. HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
7. HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii
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8. Legea nr. 128/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii
9. OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
10. Ordinul 155/2006 al preşedintelui ANRMAP pentru aprobarea Ghidului privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică
11. Legea nr. 346/2004 privind simularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.
IV. CRITERII DE CALIFICARE
IV.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului
Cerinţa obligatorie:
Declaraţii privind eligibilitatea
Nesolicitat
- Prezentarea declaraţiei pe proprie răspundere,
Solicitat
valabila pe perioada de valabilitate a ofertelor –
conform Formularului 3 din Secţiunea III
Declaraţie privind îndeplinirea
Cerinţa obligatorie:
- Prezentarea certificatelor constatatoare privind
obligaţiilor
Solicitat
Nesolicitat
îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a
impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele
locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările
sociale de stat (formulare tip eliberate de
autorităţile competente din ţară) valabile la data
desfasurarii licitaţiei.
- Documentele se vor prezenta in original/copii
legalizate la şedinţa de deschidere a licitaţiei.
Neprezentarea acestora în forma solicitată, la
deschidere va atrage respingerea ofertei.
Observaţii:
• Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat
înlesniri la plată (amânări, eşalonări etc.) de
către organele competente nu se consideră
obligaţii exigibile de plată; ofertantul va anexa
certificatele, actele doveditoare prin care se
demonstrează acordarea înlesnirilor şi cele
doveditoare ale plăţilor scadente în termenele
stabilite, în copii legalizate.
IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice române
Cerinţă obligatorie:
Solicitat
Nesolicitat
- Certificat de înregistrare, in copie legalizata
- Certificat constatator emise de Oficiul Registrului
Comerţului din care să rezulte că ofertantul poate
presta serviciile solicitate şi nu sunt înscrise
menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.64/1995
privind reorganizarea sau procedura lichidării
judiciare (faliment), sau că societatea se află în
incapacitate de plată.
Observaţii:
• Certificatul constatator trebuie să fie emis cu
cel mult 30 de zile înainte de data depunerii
ofertei.
• Documentul va fi prezentat in original sau
copie legalizată, obligatoriu la şedinţa de
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deschidere a ofertelor.
Neprezentarea acestora în forma solicitată, la
deschidere va atrage respingerea ofertei.
Persoane juridice străine
Solicitat
Nesolicitat
Declaraţie pe propria răspundere
privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din OUG
34/2006
Nesolicitat
Solicitat
Declaraţie privind inexistenţa stării
de faliment
Solicitat
Nesolicitat

Se solicită:
Prezentarea unor documente care să dovedească o
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din
punct de vedere profesional
Se solicită:
Prezentarea declaraţiei conform Formularului 4 din
secţiunea III Formulare.
Se solicită:
Prezentarea declaraţiei conform Formularului 5 din
secţiunea III Formulare.

NOTĂ:
În cazul unei oferte depuse de către un grup (asociere) de mai mulţi operatori economici:
1. Fiecare asociat trebuie să îndeplinească cerinţele de la punctul 4.1 referitoare la
eligibilitate şi înregistrare;
2. În cazul în care este declarată câştigătoare o ofertă depusă de către un grup
(asociere) de mai mulţi operatori economici, aceştia îşi vor legaliza asocierea înainte
de semnarea contractului.
IV. 3.) Situaţia economico-financiară
IV.3.1 Informaţii privind situaţia
Se solicită:
- Bilanţul la 31.12.2007, vizat şi înregistrat de
economico - financiară
organele competente, in copie cu menţiunea
Nesolicitat
„Conform cu originalul”, stampilat si semnat de
Solicitat
ofertant.
Pentru persoane juridice străine se vor depune
traduceri legalizate ale bilanţului, in limba romana.
IV.3.2 Informaţii generale despre
Se solicită:
ofertant
- Depunerea Formularului 6 - „Informaţii
Solicitat
Nesolicitat
generale” din Secţiunea III , completat şi
semnat de ofertant, valabil la data depunerii
ofertei. Documentul va fi prezentat in original.
Pentru subcontractanţii cu minim 10% din valoarea
ofertei: obligaţia prezentării Formularului
6 „Informaţii generale” din Secţiunea III Formulare
din prezenta documentaţie completat şi semnat de
subcontractant, valabil la data depunerii ofertei
Se solicită:
c) Informaţii privind cifra de afaceri - situaţia privind cifra de afaceri realizată în ultimii
Solicitat
Nesolicitat
3 ani (2005, 2006, 2007) conform Formularul 6 „Informaţii generale” din Secţiunea III
Formulare. Cifra medie de afaceri pentru ultimii
trei ani a ofertantului va fi de minim 545.000
RON pentru servicii de proiectari si lucrari in
domeniul sistemelor de canalizare echivalent
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euro la data 30 iunie 2008
NOTĂ:
Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, situaţia economică şi
financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului.
Fiecare asociat va depune documentele solicitate.
IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
a) Declaraţia privind principalele
Ofertantul va prezenta o declaraţie privind
prestări servicii similare în ultimii 3 principalele contracte similare realizate în ultimii 3 ani
ani
(2005, 2006, 2007), conform Formularul 7 si
Solicitat
Nesolicitat
Formularul Anexa – formular 7 din Secţiunea III
Formulare.
Formularul
anexa
va
cuprinde
principalele contracte de prestări cu obiect „servicii
de proiectari si/sau lucrari in domeniul sistemelor
de canalizare”, prestate în ultimii 3 ani.
b) Experienţă similară
Solicitat
Nesolicitat

Experienţa similară în derularea unor contracte de
proiectare si executie în domeniul sistemelor de
canalizare în valoare totală de: 85.750 RON,
echivalent euro, la data de 30.06.2008, conform
Formularului 8 din Secţiunea III Formulare.
Observaţii:
• Valoarea menţionată trebuie să reprezinte
contribuţia proprie a ofertantului în proiectele
prezentate ca experienţă similară şi poate fi
obţinuta prin cumularea a cel mult 2 contracte
similare, finalizate şi recepţionate;

Informaţii privind capacitatea
profesională
Solicitat
Nesolicitat

Se solicită :
Prezentarea echipei propuse pentru realizarea
lucrării conform Formularului 9. Se solicită de
asemenea completarea cu CV-uri pentru personalul
cheie pentru realizarea proiectului –conform
Formularului 9a, respectiv:
- CV-ul Managerului de proiect
- CV-urile pentru 2 experţi cheie implicaţi în
realizarea proiectului:
o Consultant în management
o Proiectant de specialitate

IV.5. Standarde de asigurarea
calităţii
Solicitat
Nesolicitat
IV.6. Standarde de protecţia
mediului
Solicitat
Nesolicitat
IV.7. Dacă este aplicabil, modul
de selectare/preselectare

Conform prevederilor legale in domeniu
Nu este cazul
Nu este cazul
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Informaţii privind subcontractanţii
Solicitat

Nesolicitat

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a
ofertei
V.2) Perioada de valabilitate
a ofertei
V.3) Garanţia de participare
Solicitat
Nesolicitat

V.4) Garanţie de buna
executie
Solicitat
Nesolicitat
V.5) Modul de prezentare a
propunerii tehnice

V.6) Modul de prezentare a
propunerii financiare
V.7) Data pentru care se
determină echivalenţa
leu/EURO

Se solicită
completarea formularului privind
subcontractanţii sau asociaţi si specializarea conform
Formularului 10 dacă este cazul), cu acordul
subcontractorului cu specimen de semnătura in
original.
Se va prezenta o copie după Certificatul constatator
emis de oficiul registrului comerţului, Autorizaţie de
funcţionare / altele echivalente pentru fiecare
subcontractant sau asociat în parte
Limba română
60 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor
Garanţia de participare este în cuantum de 1.225 lei
(RON);
Garanţia de participare se va constitui prin Scrisoare de
garanţie bancară – Formularul 2 din Secţiunea III , sau
cu OP în contul autorităţii contractante RO 89 TREZ
2365006XXX000023 deschis la Trezoreria Eforie jud.
Constanta, sau a sumei in numerar depusa la casieria
unitatii administrative.
Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este
egala cu perioada de valabilitate a ofertelor.
Dovada constituirii garanţiei de participare se va
prezenta în original/copie legalizată la deschiderea
licitaţiei; neprezentarea acesteia în forma solicitată va
conduce la respingerea ofertei.
În condiţiile depunerii unei oferte comune, pentru
aplicarea prevederilor Legii 346/2006 este obligatoriu ca
toţi asociaţii să fie sub incidenţa acestei legi, pentru a
putea beneficia de facilităţile stabilite de legea în cauză.
- Cuantumul garanţiei de buna executie – 2,5 % din
pretul contractului fara TVA .
- Garanţia se constituie sub una din formele prevăzute
de art. 90 din HG 925/2006:
Oferta tehnică va conţine următoarele:
1. Conţinutul cadru al proiectului,
conform
prevederilor legale în vigoare.
2. Ridicarile topografice si studiile geotehnice
necesare.
3. Planificarea activităţilor.
Se vor completa următoarele formulare:
formularul de ofertă, conform Formular 11
Curs de referinţă comunicat de BNR pentru data de:
03.07.2008 (premergătoare publicării pe SEAP).
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V.8) Modul de prezentare a
ofertei

Ofertele se depun la sediul provizoriu al autorităţii
contractante situat in strada DACIA nr. 1 bis (Sala de
Sport) biroul registratura.
Modul de prezentare a ofertelor:
A. Documentele de calificare se depun într-un plic
sigilat pe care se specifică:
- Original (respectiv copie) DOCUMENTE DE CALIFICARE
Acest plic va conţine documentele solicitate la cap. V
B. Oferta tehnică: se depune într-un plic sigilat pe care
se specifică:
- Original (respectiv copie) OFERTA TEHNICĂ
Acest plic va conţine:
• Conţinutul cadru al proiectului,
conform
prevederilor legale în vigoare.
• Ridicarile topografice si studiile geotehnice
necesare.
• Planificarea activităţilor.
C. Oferta financiară: se depune într-un plic sigilat pe
care se specifică:
- Original (respectiv copie) OFERTA FINANCIARĂ
Acest plic va conţine toate formularele cuprinse în
cap.V.7.

Observaţii:
•

•

Se solicită depunerea ofertei într-un exemplar
original şi un exemplar în copie. Ofertantul va
sigila originalul şi copia în plicuri separate,
marcând corespunzător plicurile cu „ORIGINAL” şi
respectiv „COPIE”.
Toate plicurile cu documentele de calificare,
oferta financiară şi tehnică se vor introduce întrun plic exterior, închis corespunzător şi
netransparent, marcat cu inscripţia:
Documentatie

,,Proiectare si executie sistem de canalizare strazile
Liliacului, Morii si Daciei, Comuna Cumpăna, Judeţul
Constanţa.”
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE data de 11.07.2008,
ora 14.00
Plicurile interioare trebuie marcate cu denumirea şi
adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei
fără a fi deschise în cazul în care oferta este declarată
întârziată.
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Condiţiile de modificare si retragere a ofertei:
• Modificări la oferta financiară nu se admit în afara
acelor greşeli aritmetice, dar numai cu acordul
ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă
corectarea greşelilor aritmetice, oferta se va
considera neconformă. Erorile aritmetice se
corectează după cum urmează: dacă există o
discrepanţă între preţul unitar şi preţul total
trebuie luat în considerare preţul unitar iar preţul
total se va corecta corespunzător. Dacă există
discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în
considerare valoarea exprimată în litere, iar
valoarea exprimată în cifre se va corecta
corespunzător.
• Ofertele se pot retrage până la data şi ora de
deschidere a ofertelor.
• Retragerea ofertei în perioada de valabilitate a
acesteia atrage după sine pierderea garanţiei de
participare.
• Ofertele depuse la altă adresă decât cea
precizată în fişa de date a achiziţiei sau cele
depuse după data şi ora de depunere a ofertei
specificat mai sus se consideră oferte întârziate şi
se returnează ofertantului fără să fie deschise.
Ofertele se deschid în data de: 11.07.2008, ora 14.00,
la : Sala de Sedinte, Caminul Cultural Comuna
Cumpana .
La deschidere ofertanţii vor prezenta garanţia de
participare, constituită conform specificaţiilor din fişa de
date a achiziţiei precum şi o împuternicire din partea
operatorului economic pentru reprezentarea acestuia la
deschiderea ofertelor.

V.9) Deschiderea ofertelor

VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
VI.1) Preţul cel mai scăzut
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economica

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VII.1 AJUSTAREA PREŢULUI
CONTRACTULUI
DA
NU

Preţul va fi cel specificat prin oferta inaintata de
catre ofertant
-

PRIMAR
Ec. MARIANA GAJU
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CAIET SARCINI
1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea investitiei:
,,Proiectare si executie sistem de canalizare strazile Liliacului, Morii si Daciei,
Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa.”
1.2 Autoritatea contractantă: Consiliul Local CUMPANA judetul Constanta
1.3 Faza de proiectare si executie:
1.4 Finantare: Fonduri de la Bugetul local
1.5 Amplasament: Comuna CUMPANA judetul Constanta
2. DATE TEHNICE
Descrierea Proiectului propus
Prezentare solicitant:
Consiliul Local Cumpăna este Autoritate Publică Locală, infiinţată in data de 19.02.1992 prin
Hotărârea nr. 3 ,Numărul de inregistrare R 4618170 / 08.09.2003. Adresa : Comuna Cumpăna ,
Judeţul Constanţa, cod poştal 907105, strada Şoseaua Constanţei nr. 132. Localitatea este situată in
zona de centru-sud a judeţului Constanţa la circa 5,00 km faţă de Municipiul Constanţa.
In prevederile Legii nr.5/2000-Planul de Modernizare a Teritoriului National- Sectiunea III,
cap. II, comuna Cumpăna este menţionata in cadrul judeţului Constanta ca unitate administrativteritoriala cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturala de interes
national.
Identificare grupuri ţintă:
Populaţia localităţii numără 14.000 locuitori grupaţi în 4.500 gospodării individuale.
Pe raza Comunei Cumpăna îşi desfaşoară activitatea un număr de 156 agenţi economici si de interes
social-edilitar, a căror activitate si evoluţie viitoare este condiţionata de existenta si starea reţelei de
infrastructura. Întrucât majoritatea gospodăriilor si operatorilor economici sunt branşaţi la sistemul
centralizat de alimentare cu apa potabila, este necesara continuarea dezvoltării sistemului centralizat
de colectare si evacuare a apelor uzate, menajere.
Populaţia Comunei Cumpăna reprezintă grupul ţintă al proiectului pregătitor propus şi al
proiectului de investiţii vizat.
Prezentare succintă a situaţiei actuale:
In prezent, canalizarea menajera este dezvoltata numai in anumite zone care a permis
preluarea gravitaţionala (Lungimea retelei existente este de 13,08 km.) către o staţie de pompare
aflata in faza de repunere in funcţiune .Aceasta este de tip cheson din beton armat cu bazin de
acumulare subteran fiind echipata cu doua electropompe submersibile tip SNB având Q= 200 mc/h si
P= 30 Kw, sistem SCADA pentru interpretarea datelor in dispeceratul staţiei de epurare Constanta
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Sud, acolo unde se pompează apele uzate prin intermediul unei conducte de refulare lunga de cca
2000 m.
Se impune necesitatea reabilitarii, continuarii extinderii sistemului de canalizare, (colectare si
evacuare a apelor menajere), cu prioritate in zonele in care exista constructii cu instalatii sanitare
interioare, pentru evitarea poluarii mediului inconjurator, prin infiltrarea sau imprastierea apelor
reziduale, menajere si deversarea necontrolata a acestora.
Activităţi solicitate:
,,Proiectare si executie sistem de canalizare strazile Liliacului, Morii si Daciei,
Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa.”
Acesta se refera la lucrari de canalizare aferente urmatoarelor strazi:
Intre Strada Liliacului si strada Morii = 164 ml
Strada Dacia = 260 ml
Toate lucrările propuse sunt in concordanta cu prevederile PLANULUI URBANISTIC
GENERAL al localităţii.
Termenul de execuţie proiectare: maximum 30 zile.
Termenul de executie a lucrarilor : maximum 4 luni

Proiectantul este îndreptătit să facă investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei
reale din teren.
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SECŢIUNEA III
FORMULARE

OFERANTUL
.............................

Formularul nr.1
Înrestrat la sediul autorităţii contractante
sub nr......./........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către......................................................................................
(denumirea autorităţii cotractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al României, Partea a VI,
nr...........,
din...........,
privind
aplicarea
procedurii
pentru
atribuirea
contractului...............(denumirea
contractului
de
achiziţie
publică)....................
noi.............................(denumirea
ofertantului)....................................................
vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ... (tipul, seria/numărul, emitentul)........... privind garanţia pentru
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de
........... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării:
............................
Cu stimă:
Ofertant,
...........................
(semnătura autorizată)
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Formularul nr. 2
BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,
(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,
(denumirea bancii)

(adresa bancii)

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de
(denumirea autoritatii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba
(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei
uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate
(denumirea/numele)

a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________.
Parafata de Banca _______in ziua ______ luna ________ anul ______ .
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant imputernicit ai S.C. ………………………………. cu
sediul in Localitatea…………………….. str. ………………….., nr. ……., declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals
in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de cesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la
activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta
candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala,fiind nominalizat ca subcontractant
in cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ……………………………………….
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii……………….

Operator economic,
(semnatura autorizata)
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Formularul nr.4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181

Subsemnatul(a) S.C. ……………………………………………. cu sediul in
Str. …………………………., nr………, Localitatea ………..……….., inregistrata
la Oficiul Registrul Comertului sub nr……., CIF …………….,
atribut fiscal……, in calitate de ofertant la procedura de CERERE DE OFERTA pentru
achizitia de…………………………………………………………………,
Cod CPV …………. la data de …………., organizata de…………………………
Declar pe propria raspundere ca:
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu
fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie
similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile
prevazute la lit. a);
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este
stabilit pana la data solicitata……………………………..
d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Operator economic,
…………………….
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 5
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind inexistenta starii de faliment

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
.........................
[
se
mentioneaza
procedura]
pentru
achizitia
de
.................................................................................. [se insereaza, dupa caz, denumirea
podusului, seriviului sau lucrarii si codul CPSA/CPV], la data de.............. [se insereaza
data], organizata de ................................................ [se insereaza numele autoritatii
contractante],
declar pe proprie raspundere ca:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii, De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară
cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Ofertant,
………………………….
(semnatura autorizata )
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CANDITATUL/OFERTANTUL:
....................................................

Formular nr.6

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: .................................................
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............................................................
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale: ......................................................
8. Principala piaţă a afacerilor: .......................................................................
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
Anul

Cifra de afaceri anuală la 31 Cifra de afaceri anuală la
decembrie (RON)

31 decembrie (echivalent
EURO)

1.

2005

2.

2006

3.

2007
Media
anuală:
Operator economic,
...........................................
(semnatura autorizată)
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Formular nr. 7
CANDIDATUL/OFERTANTUL
....................................................

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

1.
Subsemnatul,
reprezentant
_________________________________________________,

imputernicit

(denumirea/numele

si

al
sediul/adresa

candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
_________________________________________________ cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
legatura cu activitatea noastra.
4.
Prezenta
declaratie
este
valabila
pana
___________________________________________________ .

la

data

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Ofertant,
......... .....................
(semnatura autorizata )
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de

Formular 7a
Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

0

1

Codul
Denumirea/numele
Calitatea in
CPV beneficiarului/clientului. prestatorului*)
Adresa
2

3

4

Pretul total al
contractului
(lei)

Procent
indeplinit de
prestator (%)

Cantitatea
(U.M.)

Perioada
de derulare
a
contractului

5

6

7

8

1
2
.....

Operator economic,
..................................................
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 8
CANDIDATUL/OFERTANTUL
..................................................
EXPERIENŢA SIMILARĂ*)
1. Denumirea şi obiectul contractului: ……………………………………..
Numărul şi data contractului:……………………………………
2. Denumirea-numele beneficiarului/clientului:…………………………….
Adresa beneficiarului/clientului:…………………………………..
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
I-I contractant unic sau contractant conducător
I-I contractant asociat
I-I subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimată în

exprimată în

moneda în care

echivalent

s-a incheiat

euro

contractul
a) iniţială (la data semnării contractului)………………

....................

b) finală (la data finalizării contractului).......................

....................

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare................................................................................................
6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin
care ofertantul îşi susţine experienţa
similară:..............................................................................................................
Ofertant
..........................
(semnătura autorizată)
*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract.
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OPERATOR ECONOMIC

Formular nr. 9

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT
SI AL CADRELOR DE CONDUCERE
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
______________________________________________
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de __________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
PERSONALUL PROPUS PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI
Experienta (in Experienta (in
Pozitia
in Nume
persoana
ani)
in ani) in functia
cadrul
actuala
echipei
specialitate
......................
.....................
Anexat la declaratie sunt prezentate CV-urile personalului cu atributii cheie in derularea
contractului de achizitie publica (Formular 9a).
Data completarii ......................
Ofertant,
………… ……………….
(semnatura autorizata )
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Formular 9a
CURRICULUM VITAE
1. Funcţia propusă pentru contract:
2. Naţionalitate:
3. Data naşterii (ziua/luna/anul):
4. Numele firmei:
5. Numele echipei:
6. Profesie:
7. Numărul de ani în firmă:
8. Calificări relevante pentru contract:
9. Pregătire profesională de bază şi instruiri:
10. Numărul de ani de experienţă:
11. Descrierea sumară a proiectelor în care am participat:
12. Istoricul experienţei profesionale de la absolvire:
13. Limbi cunoscute: (descrise prin calificativele excelent, bine, satisfăcaător, slab)
Vorbit,

Citit,

Scris,

Subsemnatul declar pe propria răspundere că datele biografice descrise mai sus sunt
corecte şi că ele descriu calificarea şi experienţa mea profesională.
Confirm că dacă (inserează numele firmei) va fi câştigătorul pentru aceste servicii sunt
disponibil să preiau sarcinile tehnice descrise în ofertă.
Nume, prenume şi semnătură....................................................................
Semnătura autorizată a reprezentantului firmei ofertante..........................
Data (ziua/luna/anul).................
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________

Formular nr. 10

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ____________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
______________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________.
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Nr.c
rt.

Denumire
subcontractant

Specializare
subcontracta
nt

Partea/partile din
contract ce
urmeaza a fi
subcontractate

Procentul din
valoarea
contractului
reprezentat de
serviciile ce
urmeaza a fi
subcontractate

Acord
subcontract
or cu
specimen
de
semnatura

Ofertant,
..………… ……………….
(semnatura autorizata )
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Formular nr. 11
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
(denumirea serviciului)
(se elimina optiunile neaplicabile)
(suma in litere si in cifre)

_______________________________________lei, reprezentand

________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
(suma in litere si in cifre)

_________________________lei.
(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
prestam serviciile in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice
alta oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numeleofertantulu
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