DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

,, Elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru proiectul Proiectul
Integrat de Investitii
„Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul celor doua
localitati componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Comunitara .”
Cod CPV: 74131500-1 Studiu de fezabilitate

In cadrul MĂSURII 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală
şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
BENEFICIAR : ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA AGIGEA – CUMPANA, Judetul
CONSTANTA
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA CUMPANA –
AGIGEA, Judetul CONSTANTA
Adresa sediu: Str. Şoseaua Constanţei, nr. 132, Comuna Cumpna, Judeţul Constanţa
Localitate: CUMPANA
Cod postal:
Tara: ROMANIA
907105
Persoana de contact:
Telefon: 0040.241.730788
Mobil : 0728240956
MARIAN IUTU
Email: marian_iutu@yahoo.com
E-mail: primaria_cumpana@yahoo.com
Fax: 0040.241.739003
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 centrale
X servicii publice locale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
□ aparare
local
□ ordine public/siguranta naţional
□ agenţii naţionale
□ mediu
X autoritţi locale
□ economico-financiare
□ alte institutii guvernate de legea public
□ sanatate
□ institutie european/organizaţie internationala
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ altele (specificati)
□ protectie social
□ cultura, religie si actv. recreative
□ 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 menţionat
□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.10. 2008 orele 13.00.
Date limita de primire a solicitărilor de clarificări:
Data: 29.10.2008.
Ora limita : 14.00.
Adresa oficiala: Str. Şoseaua Constanţei, nr. 132,
Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa, Tel 0040.241.730788, email:
primaria_cumpana@yahoo.com
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 30.10.2008
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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
Adresa internet: www.anrmap.ro
Fax: 021.310.46.42
I.c.Sursa de finantare :
Se specifica sursele de finantare ale
contractului ce urmeaza a fi atribuit:
- Fonduri de la Bugetul comun şi
fonduri atrase din Programe
finanţare

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
comunitare
DA X
NU
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR) implementat prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: ,, Elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru proiectul
Proiectul Integrat de Investitii „Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul
celor doua localitati componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Comunitara .”
II. 1.2) Locul de prestare a lucrrii: Localitatea Cumpna, Judeţul Constanţa
(a) Lucrri

□

(b) Produse

□

(c) Servicii

X

Cod CPV: 74131500-1 Studiu
de fezabilitate
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achiziţie public: X
Încheierea unui acord cadru □
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica
Ani □□
lună 1 (una)
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, dac 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 □
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□

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate

DA □

NU X

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile,
daca exista):
74131500-1 Studiu de fezabilitate
II.2.2) Optiuni (daca exista)
nu X
da □
Daca exista, descrierea acestor optiuni:
Conform datelor din caietul de sarcini aferent documentatiei. La elaborarea documentaţiilor se vor
respecta si prevederile Ghidului solicitantului aferent programului.

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

DA
DA

NU
NU

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectat
Licitaţie deschis
Licitaţie restrâns
Licitaţie restrâns accelerat
Dialog competitiv
III.2) Etapa finala de licitaţie electronic

Negociere cu anunţ de participare
Negociere fr anunţ de participare

Cerere de oferte
DA

NU

Dac DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronic
III.3.) Legislaţia aplicată:
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
public, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat cu modificări prin Legea nr. 337/2006, respectiv modificat şi completat prin
OUG 94/2007.
2. HG nr. 925/2006 completat cu HG 1056 şi 1337/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie public din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie public, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
3. Ghid pentru atribuirea contractelor de achiziţie public aprobat cu Ordinul nr.155/2006
4. Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
modificat şi completat 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 public
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
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7. HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie public prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie public, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
8. Legea nr. 128/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie public, 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;
IV. CRITERII DE CALIFICARE
IV.1) Situaţia personal a candidatului / ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea
Cerinţa obligatorie:
Solicitat
Nesolicitat
- Prezentarea declaraţiei pe proprie răspundere, 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 plat 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 desfăşurării licitaţiei.
- Documentele se vor prezenta in original/copii
legalizate la şedinţa de deschidere a licitaţiei.
Neprezentarea acestora în forma solicitat, la
deschidere va atrage respingerea ofertei.
Observaţii:
• Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat
înlesniri la plat (amânări, eşalonări etc.) de către
organele competente nu se consider obligaţii
exigibile de plat; 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)
Cerinţă obligatorie:
Persoane juridice române
Nesolicitat
Solicitat
- Certificat de înregistrare, in copie legalizata
- Certificat constatator emise de Oficiul Registrului
Comerţului din care s rezulte c 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 deschidere a
ofertelor.
Neprezentarea acestora în forma solicitată, la
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deschidere va atrage respingerea ofertei.
Persoane juridice străine
Solicitat
Nesolicitat
Declaraţie pe propria răspundere
privind neîncadrarea în prevederile
art. 181 din OUG 34/2006
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.

Declaraţie privind inexistenţa stării de Se solicită:
faliment
Prezentarea declaraţiei conform Formularului 5 din
Solicitat
Nesolicitat
secţiunea III Formulare.
NOT:
În cazul unei oferte depuse de către un grup (asociere) de mai mulţi operatori economici:
1. Fiecare asociat trebuie să îndeplinesc 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:
economico - financiară
- Bilanţul sau extras la 31.12.2008, vizat şi înregistrat
de organele competente, in copie cu menţiunea
Solicitat
Nesolicitat
„Conform cu originalul”, stampilat si semnat de
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 generale”
Solicitat
Nesolicitat
din Secţiunea III , completat şi semnat de ofertant,
valabil la data depunerii ofertei. Documentul va fi
prezentat in original.
Pentru subcontractaţii cu minim 10% din valoarea ofertei:
obligaţia prezentării Formularului
6 - „Informaţii
generale” din Secţiunea III Formulare din prezenta
documentaţie completată şi semnată de subcontractat,
valabil la data depunerii ofertei
Se solicită:
c) Informaţii privind cifra de afaceri
- situaţia privind cifra de afaceri realizat în ultimii 3
Solicitat
Nesolicitat
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 ( 3.500.000 RON
echivalent euro la data 15 septembrie 2008
NOT:
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
6

a) Declaraţia privind principalele
prestări servicii similare în ultimii 3
ani
Solicitat
Nesolicitat

Ofertantul va prezenta o declaraţie privind principalele
contracte similare realizate în ultimii 3 ani (2005, 2006,
2007), conform Formularul 7 si Formularul Anexa –
formular 7 din Secţiunea III Formulare. Formularul
anexa va cuprinde principalele contracte de prestări cu
obiect „Realizarea de studii de fezabilitate/proiecte in
domeniul infrastructurii ( apa , canalizare, drumuri)”,
prestate în ultimii 3 ani.

b) Experienţ similară
Solicitat
Nesolicitat

Experienţa similară în derularea unor contracte de studii
de fezabilitate şi/sau proiecte în domeniul sistemelor de
canalizare în valoare totală de: 185.750 RON, echivalent
euro, la data de 15 septembrie 2008, conform
Formularului 8 din Secţiunea III Formulare.
Observaţii:
• Valoarea menţionat trebuie să reprezinte contribuţia
proprie a ofertantului în proiectele prezentate ca
experienţă similară şi poate fi obţinută prin cumularea
a cel mult 3 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 minim 2 experţi cheie implicaţi în
realizarea proiectului proiectanţi de specialitate

IV.5. Standarde de asigurarea calităţii
Solicitat
Nesolicitat

Certificare Sistem Calitate ISO9001;
Certificare ANCPI categoria I
Alte documente, certificate, atestări.
Certificare ISO14001
Alte documente, certificate, atestări.
Nu este cazul

IV.6. Standarde de protecţia mediului
Solicitat
Nesolicitat
IV.7. Dacă este aplicabil, modul de
selectare/preselectare
Informaţii privind subcontractaţii
Solicitat

Nesolicitat

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a
ofertei
V.2) Perioada de valabilitate a
ofertei

Se
solicită
completarea
formularului
privind
subcontractaţii sau asociaţi si specializarea conform
Formularului 10 dacă este cazul), cu acordul
subcontractorului cu specimen de semnătură 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
30 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor
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V.3) Garanţia de participare Garanţia de participare este în cuantum de 2.500 lei (RON);
Solicitat
Nesolicitat
Garanţia de participare se va constitui prin:
¾ Scrisoare de garanţie bancară – Formularul 2 din
Secţiunea III ;
¾ Cu OP în contul autorităţii contractante RO 89 TREZ
2365006XXX000023 deschis la Trezoreria Eforie jud.
Constanta;
¾ A sumei in numerar depusă la casieria unităţii
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.
V.4) Garanţie de buna execuţie
- Cuantumul garanţiei de buna execuţie – 0,5 % din preţul
contractului fără TVA .
Solicitat
Nesolicitat
- Garanţia se constituie sub una din formele prevăzute de
art. 90 din HG 925/2006:
Eliberarea/ restituirea garanţiei conform art. 92 din HG
925/2006 al. 3, pct. a).
V.5) Modul de prezentare a
Oferta tehnică va respecta următoarele:
1. Structura Studiului de Fezabilitate conform
propunerii tehnice
prevederilor Ordinului H28/2008 privind aprobarea
structurii, conţinutul si modul de utilizare a
documentatiei standard şi documentaţiile solicitate
conform măsurii 322 din program.
2. Metodologie de lucru propusa pentru elaborarea
documentaţiilor.
3. Planificarea activităţilor.
Propunerea tehnica va respecta cerinţele prevăzute in caietul
de sarcini.
Propunerea tehnica va fi întocmita astfel incât, in procesul de
evaluare, informaţiile din aceasta sa permită identificarea
facila a corespondentei cu specificaţiile tehnice din caietul de
sarcini
Deoarece criteriul de atribuire este „oferta cea mai
avantajoasa din punct de vedere economic” elementele
propunerii tehnice se vor prezenta detaliat in concordanta cu
factorii de evaluare prevăzuţi la Cap.VI. Criterii de atribuire
V.6) Modul de prezentare a
propunerii financiare
V.7) Data pentru care se
determină echivalenţa
leu/EURO

Se vor completa următoarele formulare:
formularul de ofertă, conform Formular 11, detaliat pe
fiecare tip de lucrare solicitată in cadrul Proiectului
Integrat ( drumuri, canalizare, apa)
Curs de referinţă comunicat de BNR pentru data de:
15.09.2008
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V.8) Modul de prezentare a
ofertei

Ofertele se depun la sediul provizoriu al autoritţii
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:
1. Conţinutul cadru al studiului de fezabilitate propus ,
respectiv evaluarea impactului conform prevederilor
legale în vigoare.
2. Metodologia de lucru
3. Planificarea activităţilor
C. Oferta financiară: se depune într-un plic sigilat pe care se
specifică:
- Original (respectiv copie) OFERTA FINANCIAR
Acest plic va conţine toate formularele cuprinse în cap.V.7.

Observaţii:
•

Se solicit 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
financiar şi tehnic se vor introduce într-un plic exterior,
închis corespunzător şi netransparent, marcat cu
inscripţia:
Documentaţie pentru proiectul Proiectul Integrat de
Investitii:
„Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul
celor doua localităţi componente ale Asociaţiei de
Dezvoltare Comunitara .”
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE data de 02.10.2008,
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 declarat întârziat.
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V.9) Deschiderea ofertelor

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
neconform. Erorile aritmetice se corectează după cum
urmează: dac exist o discrepanţă între preţul unitar şi
preţul total trebuie luat în considerare preţul unitar iar
preţul total se va corecta corespunzător. Dacă există
discrepanţe între litere şi cifre, trebuie luată în
considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea
exprimat 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 dup 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 specificată mai sus se consideră
oferte întârziate şi se returnează ofertantului fără să fie
deschise.
Ofertele se deschid în data de: 02.10.2008, ora 14.00, la :
Sala de Şedinţe, Căminul Cultural Comuna Cumpăna .
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.

VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
VI.1) Preţul cel mai scăzut
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economică
Factor de evaluare:
Pondere
1. Punctaj financiar
40
2. Punctaj tehnic
60
Factorii luaţi în considerare pentru evaluarea ofertelor şi punctajul aferent fiecărui factor sunt
prezentaţi în continuare:
1. Punctajul financiar se calculează astfel:
•
•

Pentru oferta cu cel mai mic preţ se acordă punctajul maxim alocat; 100 puncte.
Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează cu formula:
Pk = (Preţ minim / Preţk ) x punctaj maxim alocat
unde:
Pk
Preţk
Preţ minim

– punctajul pentru preţul ofertei k;
– preţul ofertei k;
– cel mai mic preţ dintre toate ofertele;

2. Punctajul tehnic se calculează conform următorului tabel:
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Punctaj
maxim
40

Aspectul analizat
Conţinutul cadru al studiului de fezabilitate
-

Respectarea prevederilor legale în domeniu

10

-

Metodologia de lucru

15

-

Planificarea activităţilor

15

Echipa de proiect propusa pentru Studiu de Fezabilitate

60

•

Se va detalia structura echipei de proiect şi se vor specifica rolurile fiecărui membru al
echipei de proiect propuse.
• Se vor specifica în clar cunoştinţele de specialitate ale fiecărei persoane din echipa de
proiect, experienţa general şi specifică punctându-se în mod special participarea în
proiecte.
• Se vor ataşa copii după documentele care să ateste pregătirea de specialitate sau copii după
certificate internaţionale/ naţionale recunoscute.
• De asemenea se vor furniza date cu privire la activitate: angajator, perioada, funcţia
deţinut, descrierea atribuţiilor.
• La experienţa specifică a fiecărui membru al echipei, se vor specifica în clar următoarele:
- perioadele în care a deţinut poziţii cheie în echipe de implementare a diverselor
proiecte (se consideră ca poziţii cheie: project manager, procurement officer,
technical adviser, engineer, works supervisor, projects evaluator, senior consultant);
- tipul şi durata proiectelor;
- beneficiarul (beneficiarii proiectului);
- valoarea în lei şi euro a proiectului;
- dimensiunea şi componenţa grupului ţintă (beneficiari direcţi şi indirecţi);
• stadiul implementării proiectelor (în cazul proiectelor finalizate se va specifica gradul de
absorbţie a bugetului alocat)
Manager de Proiect (Team Leader):
-

Studii, calificări, atestate profesionale

30
10

-

Experienţa profesional general

8

-

Experienţa profesional specific

12

Expert cheie 1 – Proiectant de specialitate 1
-

Studii, calificări, atestate profesionale

15
5

-

Experienţa profesional general

5

-

Experienţa profesional specific

5

Expert cheie 2 – Proiectant de specialitate 2
-

Studii, calificări, atestate profesionale

15
5

-

Experienţa profesional general

5

-

Experienţa profesional specific

5
TOTAL

100

Punctajele reprezint valori maxime ale cerinţelor respective, modalitatea de evaluare fiind ponderat
în funcţie de calificativul acordat:
FOARTE BINE
100 %

BINE
50%

SATISFCTOR
25%

FOARTE BINE = 75 – 100 pct;
BINE
= 50 – 74 pct;
SATISFCĂTOR = 25 – 49 pct;

11

NESATISFCTOR
0%

NESATISFCTOR = 0 – 24 pct;

Punctajul final se va calcula după următoarea formulă:
PFinal = PTehnic x 60% + PFinanciar x 40%

unde:
PFinal
PTehnic
PFinanciar

- punctajul final
- punctajul obţinut la propunerea tehnic;
- punctajul obţinut la propunerea financiar

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

Preţul va fi cel specificat prin oferta înaintata de către
ofertant
-

PRIMAR COMUNA CUMPANA
Ec. MARIANA GAJU
PRIMAR COMUNA AGIGEA
CRISTIAN MARICEL CÂRJALIU
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SECŢIUNEA II

CAIET SARCINI
1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea investiţiei:
„Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul celor doua localităţi componente ale
Asociaţiei de Dezvoltare Comunitara Agigea si Cumpăna .”
1.2 Autoritatea contractantă: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AGIGEA –
CUMPANA, judeţul Constanta
1.3 Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate care urmează a fi depus în cadrul MĂSURII
322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
1.4 Finanţare: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
1.5 Amplasament: Comuna CUMPANA si Sat LAZU (Comuna AGIGEA) judeţul Constanta
2. DATE TEHNICE
DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS
Prezentare solicitant:
Asociaţia de Dezvoltare Comunitară Agigea - Cumpăna , judeţul Constanţa are ca scop
dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ teritoriale care alcătuiesc asociaţia şi a întregii zone
limitrofe acestora , prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes local, zonal şi
prin furnizarea în comun a unor servicii publice.
Amplasamente:
A. Teritoriul localitătii LAZU Comuna AGIGEA dispusă la 4 km de CONSTANTA pe
partea dreaptă a DN39 Constanţa – Mangalia.
Satul Lazu (inclus in Comuna Agigea) are o populaţie de peste 1.000 de locuitori.
Cercetările au scos la iveala si existenta unor izvoare de apa termala in subteranul localităţii
Lazu. In prezent este captat un singur izvor cu debit relativ mare.
A.1. Prima înfiinţare a reţelei publice de apă uzată (canalizare) in localitatea LAZU:
Localitatea este alimentata cu apa printr-un sistem centralizat la care s-au racordat majoritatea
locuinţelor, insa lipsa sistemului de canalizare a apelor uzate produce degradări rapide ale factorilor
de mediu in zona Canalului Dunăre – Marea Neagra si chiar zona litorala. In prezent deversarea
apelor pluviale si menajere se face intr-un canal deschis cu descărcare in canalul Dunăre – Marea
Neagra.
Pentru rezolvarea de ansamblu a acestei probleme se doreste realizarea unei documentatii
tehnice aferente solutiei tehnice viabile acestei localitati. Din analizele preliminare au fost
identificate urmatoarele necesitati:
¾ Realizarea de retele canalizare din tuburi PVC –KG astfel:
Diametru Dn = 250 pe o lungime de 8.300 ml (inclusiv caminele de vizitare
din beton la distante de 40- 60 m si in intersectii);
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Diametru Dn = 315 pe o lungime de 2.500 ml (inclusiv caminele de vizitare);
¾ Realizarea unei statii de pompare de tip cheson ;
¾ Realizarea colectorului principal ( conducta de refulare) pe o lungime de 2.500 ml
pentru transportul apelor uzate in conducta magistrala a orasului Constanta spre
Statia de epurare Constanta Sud.
A.2. Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local in localitatea LAZU:
Circulatia ce deserveste localitatea LAZU este in exclusivitate rutiera si este rezolvata , din
punct de vedere al tramei stradale existente.
Pentru a fi functionale aceste drumuri, trebuie sa raspunda criteriilor de rezistenta si
stabilitate la sarcini statice, dinamice si seismice , pentru asigurarea conditiilor ce permit
desfasurarea unui trafic auto corespunzator necesitatilor functionale ale zonei respective.
Pentru rezolvarea de ansamblu a acestei probleme se doreste realizarea unei documentatii
tehnice aferente solutiei tehnice viabile acestei localitati in prima faza pentru 2 străzi principale, ca
elemente de legatura viitoare, respectiv:
¾ Strazile Ghe. Baritiu si Traian Lalescu : 2500 ml
Principalele lucrări solicitate care vor fi prevazute sunt de refacere si asfaltare pe aceasta
lungime. Limitrof carosabilului se vor realiza acostamente pietruite pe 50, 0 cm si rigole
triunghiulare ( pereate cu dale din beton prefabricate, unde panta in profil longitudinal depaseste 4%
). Intersectiile prevazute, intre trama stradala ce va face obiectul prezentului studiu , se vor amenaja
conform normativelor in vigoare cu pastrarea relatiilor majore de circulatie rutiera si pietonala. În
zona intersectiilor strazilor ce fac obiectul prezentului proiect, cu alte strazi din pamant, se vor
realiza amorse pe o lungime de cel putin 50. 0 ml, pentru a evita degradarea carosabilului ce urmeaza
a fi amenajat.
B. Comuna Cumpăna , Judeţul Constanţa, este situată in zona de centru-sud a
judeţului Constanţa la circa 4,5 km faţă de Municipiul Constanţa.
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.
B.1. Extinderea reţelei publice de apă uzată (canalizare) in localitatea CUMPANA:
In prezent, canalizarea menajera este dezvoltata numai in anumite zone care au permis
preluarea gravitaţionala către o staţie de pompare care asigura transportul apelor uzate prin
intermediul unei conducte de refulare lunga de cca 2000m pana la statia de epurare Constanta Sud.
Reteaua existenta de canalizare initiala avea lungimea de 5,8 Km iar incepand cu luna Iulie
2008 au fost finalizate lucrarile la inca 7,8 Km retea noua si a fost repusa in functiune statia de
pompare ape uzate din localitate, realizate prin Programul de modernizare al infrastructurii rurale OG
7/2006 finantat de Guvernul Romaniei.
Se impune continuarea extinderii sistemului de canalizare, (colectare si evacuare a apelor
menajere), de pe restul zonelor neracordate in prezent la sistemul de canalizare, deoarece si pe aceste
strazi, exista deja constructii cu instalatii sanitare interioare. Extinderea este impetuos necesara
pentru evitarea poluarii mediului inconjurator, prin infiltrarea sau imprastierea apelor reziduale,
menajere si deversarea necontrolata a acestora. Din analizele preliminare au fost identificate
urmatoarele necesitati:
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¾ Realizarea de reţele canalizare in lungime totala de aproximativ 3.000 ml. Zona
SE Movila stânga intrare localitate.
Acestea se vor realiza din tuburi PVC –KG cu diametre de 250mm si vor acoperi un
numar de 6 strazi existente aparţinând domeniului public;
¾ colectoarele de canalizare se vor amplasa in axul strazilor pentru a se putea realiza
racordurile de la consumatorii de pe ambele parti;
¾ la distante de maximum 50 m , la intersectii sau la schimbarile de directie se vor
prevedea camine de vizitare si control din beton circulare.
Aceasta extindere nu afectează funcţionarea staţiei de pompare existente deoarece la
proiectarea si realizarea acesteia s-a luat in calcul debitul menajer pentru extinderea localităţii si
pentru o populaţie de cca. 18.000 locuitori.
B.2. Extinderea reţelei publice de apă in localitatea CUMPANA:
Localitatea Cumpana este alimentata cu apa din complexul de inmagazinare- pompare
Constanta-Sud, apartinand RAJA Constanta, printr-o conducta de aductiune Dn 250 mm si Dn 150
mm .
In ultimii ani suprafata construita a comunei s-a marit, au fost executate constructii dotate cu
instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare, dar fara posibilitatea de a fi racordate din lipsa
retelelor de distributie. Administratia publica locala si-a propus sa realizeze alimentarea cu apa a
zonelor nou lotizate. Din analizele preliminare au fost identificate urmatoarele necesitati:
¾ Realizarea de noi reţele alimentare cu apa in lungime totala de aproximativ 2.875
ml. Zona SE Movila stânga intrare localitate.
Pentru alimentarea consumatorilor din aceasta zona, se propune executarea unei retele din
conducte din polietilena de inalta densitate cu diametrul O 110 x 6.3 mm, PE80, Pn = 6 atm. , care se
va branşa la conducta magistrala O 250 mm, PEHD, existenta pe strada Şoseaua Constantei,
executata prin Programul SAPARD.
In punctul de legatura se va executa un camin de vane, pentru izolarea in caz de avarii si
interventii. Dupa executarea retelelor, fiecare consumator urmeaza sa- si realizeze propriul
bransament prin legarea la aceste conducte.
B.3. Îmbunătăţirea, modernizarea reţelei de drumuri de interes local in localitatea
CUMPANA:
Comuna dispune de o reţea care asigura transportul rutier de marfa si calatori. Legatura cu
municipiul Constanta se realizează prin DN 39 E, care strabate comuna pe o lungime de 7 km,
drum ce se intersecteaza cu cele 12 artere principale de circulatie din cadrul localitatii.
-

Situatia detaliata a drumurilor:
Lungimea totala a drumurilor publice: 126 km
Drumuri asfaltate: 14 km;
Drumuri de pamant sau pietruite : 102 km; incepand cu luna octombrie 2007 au inceput
lucrarile pentru pietruirea (si tratament dublu bituminos) a inca 10,85 km ;

Circulatia ce deserveste localitatea interioara a Comunei Cumpana este in exclusivitate rutiera
si nu este rezolvata , din punct de vedere al tramei stradale existente.
Pentru a fi funcţionale aceste drumuri, trebuie sa raspunda criteriilor de rezistenta si
stabilitate la sarcini statice, dinamice si seismice , pentru asigurarea conditiilor ce permit
desfasurarea unui trafic auto corespunzator necesitatilor functionale ale zonei respective. In ultimii
ani datorita lucrarilor continue de extindere si modernizare a sistemelor de apa si canalizare trauma
stradala s-a deteriorat continuu, refacerile carosabilului prevazute in devizele de lucrari neasigurand
calitatea unui drum corespunzator noilor cerinte. Intrucat in acest moment lucrarile au fost
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definitivate in zonele unde se propune realizarea acestei investitii este oportun si necesar realizarea
unui carosabil nou.
Pentru rezolvarea de ansamblu a acestei probleme se doreşte realizarea unei documentaţii
tehnice aferente solutiei tehnice de refacere a tramei stradale si asfaltare, viabile acestei localitati
pentru un numar de 23 străzi din intravilan, pe o lungime de aproximativ 10.000 ml.
Principalele lucrări solicitate care vor fi prevazute sunt de refacere si asfaltare pe aceasta
lungime. Limitrof carosabilului se vor realiza acostamente pietruite pe 50, 0 cm si rigole
triunghiulare ( pereate cu dale din beton prefabricate, unde panta in profil longitudinal depaseste 4%
). Intersectiile prevazute, intre trama stradala ce va face obiectul prezentului studiu , se vor amenaja
conform normativelor in vigoare cu pastrarea relatiilor majore de circulatie rutiera si pietonala. În
zona intersectiilor strazilor ce fac obiectul prezentului proiect, cu alte strazi interioare din pamant sau
pietruite, se vor realiza amorse pe o lungime de cel putin 50. 0 ml, pentru a evita degradarea
carosabilului ce urmeaza a fi amenajat.
C. Înfiinţarea unui drum nou intre cele doua localităţi
In cadrul Planului de modernizare a Teritoriului Judeţean Constanta, cele doua localităţi
CUMPĂNA si LAZU sunt menţionate ca o localităţi rurale cu funcţiuni mixte.
Principalele motivaţii de realizare a proiectului sunt:
1. Datorită amplasării cele doua localităţi în vecinătatea Municipiului Constanţa cât şi
contextului general de dezvoltare , activităţile economice s-au intensificat,
determinând creşterea numărului de obiective economice, sociale, edilitare, implicit şi
numărul de locuitori;
2. Desfăşurarea normală a activităţii acestor obiective presupune mişcare, comunicare,
transport şi este condiţionată de existenţa şi starea actuală a unei reţele minimale de
infrastructură , în cadrul căreia drumurile comunale reprezintă o prioritate majoră;
3. Transporturile şi circulaţia, asigurând o funcţie generalizată, constituie un element
principal de coeziune al sistemului cele doua localităţi in cadrul Asociatiei de
Dezvoltare;
4. Asigurarea circulaţiei rutiere în orice anotimp, pentru deservirea principalelor
obiective socio- economice comune viitoare si relatiilor socio- umane, impune
amenajarea unor căi de acces la drumurile comunale, judeţene şi naţionale, cât şi
reabilitarea drumurilor existente;
Obiectivul propus este de ,, Înfiinţarea unui drum nou” de legătura directa intre
cele doua localitati Cumpana si Lazu prin realizarea unei portiuni de 1.200 ml .
Principalele lucrări solicitate care vor fi prevazute sunt de amenajarea terasamentului cu o
latime de 5,5 m si asfaltare pe aceasta suprafata realizata.
Carosabilul va fi alcatuit din urmatoarele straturi :
¾ Tratament asfaltic;
¾ 10 cm macadam;
¾ 15cm fundatie piatra sparta ;
¾ 7cm substrat de nisip
Limitrof carosabilului se vor realiza acostamente pietruite pe 50, 0 cm si rigole triunghiulare.
Pentru rezolvarea scurgerii si evacuării apelor meteorice de pe amplasamentul drumurilor este
necesara realizarea unor pante longitudinale si transversale ce vor permite descărcarea acestora spre
rigole si in zone depresionare ( in special firele de vale regularizate), lipsite de interes sau spre
receptori pluviali din zona.
Investiţia se regăseşte in scopul si obiectivele înfiinţării ADI-ului
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Activităţi solicitate:
-

Realizarea studiilor de fezabilitate ( cu analiz cost beneficiu pentru proiectul de
investiţii vizat) in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare pentru depunerea
Proiectului Integrat al Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară Agigea - Cumpăna ,
judeţul Constanţa

Termenul de execuţie: maximum 15 zile.
Rezultate şi impact:
Rezultatele propuse sunt:
¾ generarea unor Studii de Fezabilitate, ca document necesar şi obligatoriu pentru
accesarea finanţării prin FEADR in vederea realizării unui proiect de investiţii integrat
la standardele cerute de legislaţia in vigoare.
¾ proiectul pregătitor propus are impact direct asupra mediului. Impactul semnificativ
asupra mediului va fi generat de către proiectul de investiţii vizat.
3. CERINTE DE PROIECTARE
Documentaţia se va întocmi , cu aplicarea procedurilor şi respectării următoarelor acte normative:
- Legea nr.10/1995 – Legea calităţii, cu modificările ulterioare şi a regulamentelor referitoare la
instituirea sistemului calităţii în construcţii şi în funcţie de categoria de importantă a construcţiei;
- H nr.28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de intervenţii;
- Legea nr.7/1997, republicat în 2006 – Legea cadastrului
- Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu
modificarile si completarile ulterioare.
- Norme şi instructiuni tehnice specifice pentru elaborarea documentatiilor tehnice pe specialitati în
vigoare;
4. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTI IEI
Valoarea totală a investitiei se va determina cu detalierea pe structura devizului general,
conform prevederilor Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 3.2.2.
Principalii indicatori se vor completa şi detalia pe obiecte cu capacităti [unităţi fizice] şi
consumuri [antemăsurători].
5. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI
Documentaţia tehnică se va elabora cu respectarea următoarelor cerinţe obligatorii:
- limba de redactare: română
- părţi scrise: redactate cu programe Word, Excell, etc. sau similare
- părţi desenate: elaborate cu programe specifice.
Proiectantul este îndreptăţit să facă investigaţii suplimentare pentru determinarea situaţiei
reale din teren.
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SECŢIUNEA III
FORMULARE

OFERANTUL

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

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Ctre......................................................................................
(denumirea autoritţii cotractante şi adresa complet)
Ca urmare a anunţului de participare aprut în Monitorul Oficial al României, Partea a VI, nr...........,
din..........., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului...............(denumirea
contractului
de
achiziţie
public)....................
noi.............................(denumirea
ofertantului).................................................... v transmitem alturat urmtoarele:
1. Documentul ... (tipul, seria/numrul, emitentul)........... privind garanţia pentru participare, în
cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastr prin documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un numr de ........... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa c oferta noastr este corespunztoare şi v satisface cerinţele.
Data completrii:
............................
Cu stim:
Ofertant,
...........................
(semntura autorizat)
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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 economicperoana 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 activitţile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament
cu creditorii, De asemenea, nu sunt într-o situaţie similar cu cele anterioare, reglementat prin
lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevzute 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 piaţ a afacerilor: .......................................................................
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
Anul

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

1.

2005

2.

2006

3.

2007

decembrie (echivalent EURO)

Media
anual:
Operator economic,
...........................................
(semnatura autorizat)

23

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

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

de

Formular 7a
Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului.
Adresa

Calitatea in
prestatorului*)

Pretul total al
contractului
(lei)

Procent
indeplinit de
prestator (%)

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
.....

Operator economic,
..................................................
(semntura autorizat)
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Formular nr. 8
CANDIDATUL/OFERTANTUL
..................................................
EXPERIENŢA SIMILARĂ*)
1. Denumirea şi obiectul contractului: ……………………………………..
Numrul 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 conductor
I-I contractant asociat
I-I subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimat în

exprimat în

moneda în care

echivalent

s-a incheiat

euro

contractul
a) iniţial (la data semnrii contractului)………………

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

b) final (la data finalizrii contractului).......................

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

5. Dac 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
similar:..............................................................................................................
Ofertant
..........................
(semntura autorizat)
*) 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
Pozitia
in Nume persoana Experienta (in Experienta (in
cadrul echipei
ani)
in ani) in functia
actuala
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 profesional de bază şi instruiri:
10. Numărul de ani de experienţă:
11. Descrierea sumar a proiectelor în care am participat:
12. Istoricul experienţei profesionale de la absolvire:
13. Limbi cunoscute: (descrise prin calificativele excelent, bine, satisfăcator, slab)
Vorbit,

Citit,

Scris,

Subsemnatul declar pe propria răspundere c datele biografice descrise mai sus sunt corecte şi c ele
descriu calificarea şi experienţa mea profesional.
Confirm c dac (inserează numele firmei) va fi câştigătorul pentru aceste servicii sunt disponibil s
preiau sarcinile tehnice descrise în ofertă.
Nume, prenume şi semnătură....................................................................
Semnătura autorizat 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.cr
t.

Denumire
subcontractant

Specializare
subcontractant

Partea/partile din
contract ce
urmeaza a fi
subcontractate

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

Acord
subcontracto
r 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
(suma in litere si in cifre)

_______________________________________lei,

neaplicabile)

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/numeleofertantul
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