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Nr. 3.580 / 01.08.2011 

Secţiunea II         

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  
 

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

Denumire: COMUNA CRISTIAN 

Adresă: Str. P-ţa Libertăţii nr. 1, 507055 Comuna Cristian, jud. Braşov, România 

Localitate: Cristian, jud. Braşov Cod poştal: 507055 Ţara: România 

Persoană de contact : Ovidiu Slimac – pentru fişa de 
date 

Telefon: 0268 / 257.001  

E-mail: achizitii@uatcristian.ro,  Fax: 0268 / 257.733 

Adresa de internet: www.uatcristian.ro 

 
I. b.  Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante: 

 autorităţi locale    altele (specificaţi) : Unitate Adminstrativ Teritorială 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante:  
 DA □         NU  
 
I. b. 1. Informaţii şi clarificări 

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute :  la adresa mai sus menţionată 

 pentru solicitarea de clarificări în legătură cu Documentaţia de atribuire către autoritatea contractantă : 
se va folosi Formularul 1 din  Secţiunea III – Formulare ; 

 răspunsul la solicitări : va fi publicat  în SEAP (www.e-licitatie.ro) 

Pentru comunicările din timpul evaluării ofertelor : 

 comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta depusă : Formularul 4 
din  Secţiunea III – Formulare ; 

 pentru răspuns, în funcţie de solicitările comisiei, operatorii economici vor depune documentele şi 
clarificările în original şi/sau prin intermediul SEAP 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări : 09.08.2011, Ora limită : ora 15,00, Adresa :  Str. P-ţa 
Libertăţii nr. 1, 507055 Comuna Cristian, jud. Braşov, România, Compartimentul Achiziţii Publice. 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de 
solicitări, până cel târziu 12.08.2011. 
Notă 1 : 

1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Autoritatea 
contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice  
clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei 
astfel de solicitări din partea operatorului economic.  
2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile la clarificările solicitate de operatorii economici – 
însoţite de întrebările aferente – ce se vor publica pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice - www.e-
licitatie.ro), într-un document ataşat la invitaţia de participare. 
3) Fără a aduce atingere prevederilor pct.1), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul 
autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită 
pentru depunerea ofertelor. 
4) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea 
contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la pct.3), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a 
răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea 
răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. 
ATENTIE ! Răspunsurile la clarificările solicitate de operatorii economici, clarificările din iniţiativa autorităţii 

contractante, notificările, înştiinţările, privind această procedură, vor fi publicate în SEAP, ataşate la invitaţia de 
participare, la secţiunea « Documentaţie şi clarificări ». Operatorii economici care intenţionează să depună ofertă au 
obligaţia de a urmări/accesa site-ul www.e-licitatie.ro unde este publicat anunţul/invitaţia de participare, până la data 
depunerii ofertelor, pentru a lua cunoştinţă de acestea şi a se conforma. 

mailto:achizitii@uatcristian.ro
http://www.uatcristian.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
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I c) CĂI DE ATAC 
 
Eventulalele contestaţii se pot depune: 
 - fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor  
 - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă  
 

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Adresa: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 

Localitatea:      Bucureşti                                        Cod postal:  030084                    Ţara: România 

E-mail:    office@cnsc.ro                                            Telefon: 021 / 310.46.41 

Adresa internet:   www.cnsc.ro                                 Fax:      021 / 310.46.42 

 

Denumirea instanţei competente : Curtea de Apel, Sectia Contecios Administrativ 

Adresă : B-dul Eroilor nr. 5  

Localitate : Braşov Cod poştal : 500007  Ţara : România 

E-mail:                  Telefon: 

Adresă internet:               Fax: 

 
NOTĂ 2 : În conformitate cu prevederile art. 278 ^1 din O.U.G. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
în măsura în care Consiliul respinge contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din 
garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume : 1% din această 
valoare ; 
NOTĂ 3 :  Contestaţia care se referă la acte ale autorităţii contractante care sunt emise sau au loc înainte de 
deschiderea ofertelor poate fi înaintată nu mai târziu de o zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru 
depunerea ofertelor, cu condiţia transmiterii acesteia şi prin fax ori prin mijloace electronice. 
Persoana care se considera vătămată într-un drept al sau ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii 
contractante, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, are dreptul de a contesta actul 
respectiv, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
În situaţia în care operatorul economic depune contestaţie, iar aceasta este respinsă de către Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau Instanţa de Judecată, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul 
de a acţiona în instanţă pe operatorul economic respectiv în vederea recuperării daunelor. 
 
I.d. Sursa de finanţare : 

Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit.  
Bugetul local al Comunei Cristian, jud. Braşov 

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare                 
DA  □               NU  
 

 
I.e. Calendarul procedurii de atribuire 
 

 DATA ORA
1)

 LOCAŢIA 

Şedinţă de vizitare amplasament  Până la data 
de 

05.08.2010 

13.00 Str. Brazilor şi Nisipului, 
Comuna Cristian, jud. 
Braşov 

Termen limită recomandat de solicitare a 
clarificărilor de la autoritatea 
contractantă

2)
  

09.08.2010 15.00 Str. Piaţa Libertăţii nr. 1, 
507055 Cristian, jud. 
Braşov 

Termen limită recomandat de publicare a  
clarificărilor de către autoritatea 
contractantă

3)
 

12.08.2010 15.00 Str. Piaţa Libertăţii nr. 1, 
507055 Cristian, jud. 
Braşov 
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Data limită de pentru depunerea ofertelor 19.08.2010  09.00; 

 

Str. Piaţa Libertăţii nr. 1, 
507055 Cristian, jud. 
Braşov 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor 
4)

 19.08.2010 12.00 Str. Piaţa Libertăţii nr. 1, 
507055 Cristian, jud. 
Braşov 

Data finalizării evaluării 
5) 

08.09.2010 15.00  

Informarea ofertanţilor cu privire la 
rezultatul procedurii de atribuire

5)
 

09.09.2010 15.00 Str. Piaţa Libertăţii nr. 1, 
507055 Cristian, jud. 
Braşov 

Semnarea contractului
5)

 16.09.2010  Str. Piaţa Libertăţii nr. 1, 
507055 Cristian, jud. 
Braşov 

Data de începere a executării lucrărilor
5)

    

1) Ora locală a autorităţii contractante 

2) Este recomandabil ca operatorii economici să transmită solicitările de clarificări cu cel mult 9 zile înainte de expirarea termenului de 

depunere a ofertelor. 

3) Autoritatea contractantă va publica pe site-ul www.e-licitatie.ro răspunsurile la întrebările de clarificare primite, fără a menţiona numele 
companiei care a adresat întrebarea. 

4) Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor reprezentanţii operatorilor economici care au depus oferte pentru proiectul respectiv. 

5) Dată estimativă 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 
 

II.1.1) Denumire contract :   
Construcţie pod zona U.M. - cartierul Nou 

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  

(a) Lucrări                                              

Execuţie                                                  

Principala locaţie ale lucrărilor : Între str. Brazilor şi Nisipului ; Cod CPV : 45221111-3  - Lucrari de 
constructii de poduri rutiere (Rev.2) 

II.1.3) Procedura se finalizează prin :   Încheierea unui contract de achiziţie publică :         

II. 1. 4) Durata contractului de achiziţie publică:   maxim 4 luni, până cel târziu la data de 31.12.2011.  

II.1.5) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeţi caietul de sarcini)   
  DA   □    Nu  

  II.1.6) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU  

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Total cantităţi / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca există) 
: lungimea podului  16.00 m ; lăţime pod 8.40 m ; lăţime parte carosabilă 6.00 m ; convoi de calcul                       
A 30 – V 80 – clasa E de încărcare  
Natura şi caracteristicile tehnice ale lucrărilor se regăsesc în caietul de sarcini anexat, autoritatea 
contractantă optează pentru aplicarea prevederilor art.122, lit. i din OUG nr.34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare.  

http://www.e-licitatie.ro/
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Valoarea  estimată a contractului de lucrări este de :  604.838,71 lei 

II.2.2) Opţiuni (daca exista)                                                                                     
 da   nu □   
Daca există, descrierea acestor opţiuni: Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţia 
ulterioară de noi lucrări similare sau repetarea unora, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată 
câştigătoare în cadrul procedurii. 

 
III. Condiţii specifice contractului 

III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
(daca DA scurta descriere ) 
III.1.2. Altele (daca DA, descrieti) 

 
       DA   □                         NU  
 
        DA  □                         NU  

 
  IV.  PROCEDURA 

Cerere de oferte               

 
IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică        

DA         NU  □   
 
Pentru participarea la etapa finală de licitaţie electronică se va face o evaluare integrală a ofertelor 

depuse, urmând ca numai ofertanţii cu oferte admisibile să fie invitaţi la etapa finală de licitaţie electronică. 
Ofertele selectate vor fi înscrise de către autoritatea contractantă în S.E.A.P. pentru etapa 

suplimentară a licitaţiei electronice, ce va începe la data anunţată de sistem. Licitaţia electronică va cuprinde 
o rundă de o zi (24 ore), în care ofertanţii îşi vor putea îmbunătăţi oferta financiară, depusă anterior 
organizării acestei faze. Nu există limită pentru valoarea minimă a ofertei.  

Ofertantul care în urma etapei finale de licitaţie electronică se va clasa pe locul I, are obligaţia de a 
depune oferta finală, la sediul autorităţii contractante, în termen de maxim 72 de ore de la finalizarea ultimei 
runde a licitaţiei electronice.  

Oferta finală trebuie să conţină propunerea financiară, în conformitate cu valoarea finală ofertată în 
cadrul licitaţiei electronice şi cu elementele care au condus la acest cost. 

În orice moment, pe parcursul desfăşurării  etapei suplimentare de licitaţie electronică, sistemul 
informatic va pune la dispoziţia participanţilor informaţii necesare acestora pentru a-şi determina poziţia pe 
care o ocupă în clasament. 
 În cazul în care ofertantul declarat admis şi înregistrat în S.E.A.P. nu modifică în cadrul fazei de 
licitaţie electronică elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final 
este luată în considerare oferta depusă de către acesta anterior desfăşurării acestei faze, introdusă în 
prealabil în S.E.A.P. de autoritatea contractantă. 

Dacă pe parcursul rundei de licitaţie electronică nu se mai introduc preţuri şi/valori noi ale 
elementelor care fac obiectul procesului de ofertare, autoritatea contractantă are dreptul de a decide cu 
privire la finalizarea licitaţiei electronice fără a mai organiza o rundă următoare. 

Informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile 
concrete de realizare a conectării, pot fi accesate de ofertanţi de pe site-ul www.e-licitatie.ro, la secţiunea 
„Cerinţe tehnice minimale”. 

Pentru participarea la această etapă, ofertanţii trebuie să fie înregistraţi în S.E.A.P. având un 
certificat digital valid care să permită participarea la faza finală de licitaţie electronică şi să primească invitaţii 
de participare după evaluarea iniţială, integrală a ofertelor, în cazul în care au depus oferte admisibile. 
Procedura privind înregistrarea în S.E.A.P. este prevăzută în H.G. nr. 1660/2006. Invitaţia se va transmite pe 
cale electronică simultan tuturor ofertanţilor care au depus oferte admisibile.   

Dacă în urma etapei suplimentare de licitaţie electronică vor exista două sau mai multe oferte cu 
acelaşi preţ (preț ul ofertat pentru execuț ia lucrărilor), achizitorul va solicita ofertanţilor o nouă propunere 
financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are 
preţul cel mai scăzut. 

 

http://www.e-licitatie.ro/
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IV.3.) Legislaţia aplicată :  Ofertantul are obligaţia de a cunoaşte şi aplica toate reglementările de pe teritoriul 
României, printre care mai importante : 
 Legea nr. 278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea 
si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii  
Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu 
oferta independenta  
Interpretarea Ordinului Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de 
participare la licitatii cu oferta independenta  
O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii 
HOTARARE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind 
organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice 
HOTARARE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru 
elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului cã o anumita activitate relevanta este expusa 
direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat  
Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de 
atribuire a contractelor de achizitie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice si a contractelor 
de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale pentru Reglementarea si 
Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009 
Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare  
Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune 
de lucrari publice si servicii în România 
Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii în Romania  
Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii 
Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila 
a unui anunt de participare  
Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare  
ORDIN nr. 113 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de 
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 
de concesiune de servicii  

Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007  

HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, cu 
modificarile si completarile aduse de 1.083/2007  

O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007 si prin O.U.G. nr 129/2007  

Hotararea Guvernului nr. 525/30.05.2007 privind organizarea si functionarea ANRMAP  
Hotararea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  

Ordinul nr. 183/2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media (abrogat)  
Hotararea Guvernului nr. 782 din 14-06-2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 

http://www.anrmap.ro/PDF/noutati/0898%20mof.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/noutati/0898%20mof.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/noutati/0898%20mof.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/noutati/comunicate/Ordin%20ANRMAP%20314-2010.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/noutati/comunicate/Ordin%20ANRMAP%20314-2010.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/noutati/comunicate/Ordin%20314%20-%20aplicare.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/noutati/comunicate/Ordin%20314%20-%20aplicare.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/noutati/comunicate/MOF%20453%20oug%2034.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/noutati/comunicate/MOF%20453%20oug%2034.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/noutati/comunicate/MOF%20453%20oug%2034.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/H.G._1482-2009.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/H.G._1482-2009.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/HOTARARE%20%20%20Nr%20827-2009.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/HOTARARE%20%20%20Nr%20827-2009.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/HOTARARE%20%20%20Nr%20827-2009.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/Ordinul%20122%20pe%2017aug%202009.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/Ordinul%20122%20pe%2017aug%202009.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/Ordinul%20122%20pe%2017aug%202009.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/Ordinul%20122%20pe%2017aug%202009.pdf
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_925_2006
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_925_2006
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_925_2006
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/ordin%20concesiuni%201517.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/ordin%20concesiuni%201517.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/Ghidul%20pentru%20implementarea%20proiectelor.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/Ghidul%20pentru%20implementarea%20proiectelor.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/ordin%20control%20107.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/ordin%20control%20107.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/ordin%20control%20107.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/ORDIN%2051.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/ORDIN%2051.pdf
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_34_2006
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_34_2006
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_34_2006
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/Ordinul%20nr%20113%20pe%202008-1.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/Ordinul%20nr%20113%20pe%202008-1.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/Ordinul%20nr%20113%20pe%202008-1.pdf
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_1660_2006
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_1660_2006
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_1660_2006
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_942_2006
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_942_2006
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_30_2006
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_30_2006
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/PHG_modificare_HG_895_2005_v27_rescris_SGG.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/PHG_modificare_HG_895_2005_v27_rescris_SGG.pdf
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_71_2007
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_71_2007
http://www.anrmap.ro/indexro.php?page=legislatie_nationala_71_2007
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/Ordin%20183-2006.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/Ordin%20183-2006.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/HG_782_2006_CNSC.pdf
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functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor  
Hotarârea de Guvern 901 din 4 august 2005  

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modifcările  ulterioare ; 
- Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/2001, 
modificată ;  
- Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare ;  
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare ;  
- Ordinul Ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 38/N/15.06.2000” privind obligaţia de 
marcare a construcţiilor cu plăcuţe de identificare; 
- alte acte normative (ex. vezi www.anrmap.ro) 
 
    V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE  

V.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului 

Declaraţie privind eligibilitatea  
   Solicitat            Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie : completare formular anexa A 
Încadrarea în situaţia prevazută la art.180 din OUG 
34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura 
aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică. 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 
181 din ordonanţă 
   Solicitat             Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie : completare formular anexa B 
Încadrarea în situaţia prevazută la art.181 din OUG 
34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura 
de achiziţie public. 
Notă: operatorul economic are obligaţia de a prezenta 
certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor 
de plată catre bugetul consolidat al statului si catre 
bugetul local - original sau copie legalizata, valabile la 
data deschiderii ofertelor. 

Certificat de cazier fiscal  
Solicitat X            Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: Certificat de cazier fiscal emis în 
conformitate cu H.G. 31/2003 cu cel mult 30 zile 
anterior datei limită de depunere a ofertei, care să 
ateste inexistenţa de obligaţii bugetare restante, în 
original sau copie legalizată.  
Declaraţie de conformitate cu prevederile Legii nr. 
161/2003 completată în conformitate cu Formularul 14 
din Sectiunea IV; 

Declaraţie privind calitatea de participant la 
procedură 
   Solicitat             Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie : completare formular anexa 12C 

Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă 
faptul că ofertantul va ţine cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii  
Solicitat                Nesolicitat  □ 
 
 
 

Cerinţă obligatorie : completare formular : Formular 5 
NOTĂ : Informaţii privind cadrul de reglementare 
general la condiţiile de muncă şi protecţia muncii se pot 
obţine de la următoarele adrese :  
www.mfinante.ro, www.mmediu.ro  
www.mmssf.ro,  
www.inspectmun.ro  
NOTĂ : Declaraţie pe propria răspundere a 
operatorului economic în care declară că la 
elaborarea ofertei sale, a ţinut cont de regulile 
obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi 
măsuri de securitate a muncii, precum şi la cele de 
protecţie a mediului, în conformitate cu legislaţia 
naţională în vigoare in domeniu. 

http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/HG_782_2006_CNSC.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/HG%20901%20ro.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/HG%20901%20ro.pdf
http://www.anrmap.ro/
http://www.mfinante.ro/
http://www.mmediu.ro/
http://www.mmssf.ro/
http://www.inspectmun.ro/
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Ofertantul va trebui să respecte următoarele condiţii 
obligatorii 

 Să aibe cuprinse în domeniul de activitate  
execuţia de lucrări de construcţii de poduri ; 

 Să aibe în vedere siguranţa personalului 
implicat în lucrările ce se vor desfăşura în 
cadrul şantierului; 

 Să depună  toate eforturile necesare pentru a 
evita orice accident  al persoanelor implicate în 
lucrările desfăşurate în cadrul şantierului; 

 Să asigure protecţia şi monitorizarea lucrărilor 
până la  finalizare; 

 Să ia toate măsurile necesare pentru a asigura 
fluidizarea circulaţiei, semnalizarea 
corespunzatoare pentru desfăşurarea în 
siguranţă a traficului  pe durata lucrărilor; 

Certificate constatatoare privind îndeplinirea 
obligaţiilor exigibile de plată  
   Solicitat            Nesolicitat  □ 

Cerinţe obligatorii :  
- certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F. cu 
valabilitate la data deschiderii ofertelor (copie legalizata 
sau conformă cu originalul) ; certificat privind plata 
impozitelor şi taxelor locale eliberat atât de 
administraţia locală din zona administrativ - teritorială în 
care operatorul / operatorii economici îşi are / au sediul, 
cât şi din zona administrativ – teritoriala Cristian, jud. 
Braşov cu valabilitate la data deschiderii ofertelor (copie 
legalizată sau conformă cu originalul). 
Certificatele care nu au termenul de valabilitate 
valabil la data deschiderii ofertei NU vor fi luate în 
considerare, ofertantul fiind exclus de la procedură. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 

Persoane juridice române Cerinţe obligatorii:  
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului (original sau copie legalizata sau conformă 
cu originalul) - cu valabilitate la data deschiderii 
ofertelor – din care să rezulte adresa actuală şi obiectul 
de activitate al societăţii şi că acesta include execuţia 
de lucrări de tipul celei care face obiectul procedurii de 
atribuire şi că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la 
procedura falimentului ; Certificat Unic de Inregistrare, 
cu valabilitate la data deschiderii ofertelor (copie 
legalizata sau conformă cu originalul) ; 
Certificatele care nu au termenul de valabilitate 
valabil la data deschiderii ofertei NU vor fi luate în 
considerare, ofertantul fiind exclus de la procedură. 
Pentru a putea fi declarat admis ofertantul trebuie să  
aibe  în  obiectul său  de  activitate, trecute minim 
următoarele : Lucrări de construcţii a altor proiecte 
inginereşti n.c.a. COD CAEN :  

4213 Constructia de poduri si tuneluri  

echivalent al codului CPV 45221111-3 ; 

Persoane juridice străine Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o 
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din 
punct de vedere profesional. 
Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată. 
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Certificatele care nu au termenul de valabilitate 
valabil la data deschiderii ofertei NU vor fi luate în 
considerare, ofertantul fiind exclus de la procedură. 

V.3.) Situaţie economico-financiară  

Bilanţ contabil  
Solicitat                           Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie :  
- bilanţul contabil la 31.12.2008, 31.12.2009 şi 

31.12.2010 vizat şi înregistrat de organele competente 
şi / sau rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea 
băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit 
financiar şi contabil, precum şi orice alte documente 
legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi 
capacitatea economico-financiară. 
 
(copie ştampilată, semnată şi cu menţiunea 
”conform cu originalul” pe fiecare pagină) 

Informaţii privind cifra de afaceri  
Solicitat                           Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie : completare formular anexa B2 -  
declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani; 
 
Capacitatea economică şi financiară a ofertantului 
poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract 
şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor 
juridice existente între ofertant şi persoana 
respectivă. În cazul în care ofertantul îşi 
demonstrează situaţia economică şi financiară 
invocând şi susţinerea acordată de către o altă 
persoană atunci acesta are obligaţia de a dovedi 
susţinerea de care beneficiază, de regulă prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei 
respective, prin care aceasta confirmă faptul că va 
pune la dispoziţie ofertantului resursele financiare 
solicitate. Persoana ce asigură susţinerea 
financiară nu trebuie să se afle în situaţia care 
determină excluderea din procedura de atribuire, 
conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006. 

Declaraţie de concordanţă cu regulile de concurenţă 
Solicitat                           Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie : "Certificat de participare la licitaţie 
cu ofertă independentă" ce se va întocmi conform 
modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din Ordinul 314/2010, formular B1. 

Declaraţie de asigurare 
Solicitat                           Nesolicitat □ 

Poliţa de asigurare pentru toate riscurile aferente 
lucrărilor de „Construcţie pod zona U.M. – cartierul 
Nou”, între str. Brazilor şi Nisipului, Comuna 
Cristian, jud. Braşov, limita pentru fiecare eveniment 
în valoare minimă de 600.000,00 lei, pe perioada de 
derulare a contractului. 

Cazier financiar 
Solicitat                           Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie : Cazier financiar eliberat de 
Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală pentru ofertanţii rezidenţi. Pentru 
ofertanţii nerezidenţi document similar eliberat de 
autoritatea statului de rezidenţă. 

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională  

Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani 
Solicitat □               Nesolicitat    

Cerinţe obligatorii : Autorizare pentru livrarea 
produselor – formular anexa  F2 – pentru tipul de 
principal material ofertat ; Fişa tehnică a produsului. 
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Cerinţă obligatorie: completarea formularului C3, 
Anexa 1 şi Anexa 2 la Formularul C3 şi Formularul F6A, 
cuprinzând valori, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, 
modul de îndeplinire a obligaţiilor, beneficiari, indiferent 
dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi 
privaţi; Prezentare: 
 
1. „Declaratie privind lista principalelor lucrari 
executate în ultimii 5 ani” Solicitat da x          nu □ 
Se solicita prezentarea Formular C3 si anexa 1 a 
acestuia cuprinzând lista principalelor lucrari executate 
în ultimii 5 ani. 
Lista principalelor lucrari executate va contine valori, 
perioade de derulare a contractelor, beneficiar / 
cantitati, dupa caz, indiferent daca acestia sunt 
autoritati contractante sau clienti privati. 
Pentru contractele de lucrari finalizate si considerate de 
catre ofertant semnificative pentru sustinerea 
experientei sale similare se va întocmi si se va 
prezenta: 
2. Experienta similara ”Fisa de experienta similara” 
- Formular Anexa 2 la formularul C3 

Solicitat da x          nu □ 
Contractele de lucrari executate, prezentate în fisele de 
experienta similara, se vor confirma prin prezentarea 
proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor 
sau proces verbal de receptie finala, copie a 
contractelor si a unor recomandari, din partea 
beneficiarilor, pentru fiecare obiectiv de investitii. 
Procesul verbal de receptie, va purta în mod obligatoriu 
semnatura reprezentantului ISC, ca invitat la receptia la 
terminarea lucrarilor. În lipsa acestuia, recomandarea 
beneficiarului va fi vizata de ISC. 
Se stabileste ca limita impusa – ofertantul trebuie sa 
prezinte : un contract  de construcţie poduri. Contractul 
prezentat va fi de aceiaşi natura şi complexitate cu 
lucrările ofertate.     
3. ”Recomandare/Certificare” din partea 
beneficiarului, copie sau original 

Solicitat da x          nu □ 
Recomandarea din partea beneficiarului trebuie sa 
precizeze cel putin urmatoarele aspecte: 
- denumirea contractului, perioada de derulare; 
- modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale pe 
parcursul derularii contractului respectiv; 
- daca, pe parcursul derularii contractului, au fost 
înregistrate: neconformitati în îndeplinirea contractului 
care au condus la refaceri partiale sau totale a 
documentatiilor întocmite. 
Recomandarea se depune în mod obligatoriu pentru 
toate lucrarile prezentate ca “experienta similara”. 
În cazul asocierii cerinta se îndeplineste de catre cel 
putin unul din asociati. 
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4. Prezentare Informatii privind obligatiile 
contractuale in curs – Formular F6A 
Toate documentele sunt obligatorii a se prezenta in 
forma solicitata. 

- se solicită prezentarea copiei poliţei de asigurare de 
răspundere pentru culpă profesională. 
Prin contract de execuţie lucrari  similare  se  intelege  
un  contract  prin  care  s-au  executat  lucrari  având 
următoarea componenta minimala: construcţie poduri. 

Certificate constatatoare privind îndeplinirea 
obligaţiilor la fondul de mediu  
   Solicitat            Nesolicitat  □ 

Cerinţe obligatorii : Certificat de atestare privind plata 
obligaţiile de plată la Fondul de mediu – original sau 
copie ştampilată, semnată şi cu menţiunea 
”conform cu originalul” . 
Notă : Ofertanţii care nu realizează activităţi supuse 
obligaţiei de plată a taxelor pentru mediu trebuie să 
solicite şi să depună certificatul constatator emis 
de Administraţia Fondului pentru Mediu din care să 
reiasă că nu datorează această obligaţie legală. În 
cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să 
prezinte aceste documente. 

Asigurare riscuri 
Solicitat                           Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: Operatorul economic are obligaţia 
de a încheia înainte de semnarea contractului, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea 
apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de 
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul 
propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să 
testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele 
sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau 
juridice. Asigurarea se va încheia, pentru toata durata 
de execuţie a lucrărilor, cu o agenţie de asigurare. 
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de 
către ofertant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.  

Informaţii privind personalul tehnic de specialitate si 
de asigurarea calităţii  
      Solicitat                            Nesolicitat □ 

Cerinţe obligatorii: asigurarea personalului de 
specialitate care este considerat strict necesar pentru 
indeplinirea contractului de execuţie de lucrări 
- C.V.-urile persoanelor responsabile direct cu 
îndeplinirea contractului, precum şi ale oricăror alţi 
specialişti cu sarcini -cheie în îndeplinirea contractului ; 

- lista personalului tehnic de specialitate de care 
dispune sau al cărui angajament de participare a fost 
obţinut pentru asigurarea controlului calităţii ;  

Declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice, mijloacele de transport, 
laboratoarele şi alte mijloace fixe de care poate 
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului de lucrări 

Solicitat                          Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: completarea formularului anexă E 
şi F7. 
cerinţă minimă obligatorie : asigurarea (in dotare 
proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc.) a 
acelor echipamente, mijloace fixe si dotari care sunt 
considerate strict necesare pentru indeplinirea 
contractului de servicii.  
Ofertantul trebuie sa facă dovada, pentru indeplinirea 
corespunzatoare a contractului, ca poate dispune de 
tipuri de utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice 
necesare care sa functioneze la intreaga capacitate si 
trebuie sa demonstreze ca avand la baza 
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angajamentele cunoscute, acestea vor fi disponibile 
pentru a fi folosite in cadrul contractului. 
Ofertantul trebuie sa faca dovada existentei în dotare 
sau prin închiriere a unui parc de utilaje (cu raport de 
inspecţie valabil), compus din : 
- Automacara 25 to – 1 buc 
- Excavatoare cu cupă cap. 1 mc – 2 buc 
- Autobasculante - 5 buc 
- Motopompe debit minim 300 l/min. - 2 buc 
- Staţie de betoane – 1 buc 
- Laborator pt probe betoane – 1 buc 
- Autobetonieră transport – 2 buc. 

Informaţii privind personalul tehnic de specialitate si 
de asigurarea calităţii  
      Solicitat                          Nesolicitat □ 

Cerinţe obligatorii: 1) lista cuprinzând informaţii 
referitoare la studiile, pregătirea profesională şi 
calificarea personalului de conducere şi ale persoanelor 
responsabile pentru execuţia lucrărilor; declaraţie 
referitoare la efectivele medii anuale ale personalului 
angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani – 
completarea formularului anexă F. Lista şi declaraţia va 
fi însoţită de CV-le persoanelor responsabile direct cu 
îndeplinirea contractului, precum şi ale oricăror alţi 
specialişti cu sarcini-cheie în îndeplinirea contractului, 
formular 12 K. 
2) lista personalului tehnic de specialitate de care 
dispune sau al cărui angajament de participare a fost 
obţinut pentru asigurarea controlului calităţii; 
Pentru asigurarea optimă a  managementului 
contractului, operatorul economic trebuie să facă 
obligatoriu  dovada că va avea disponibil în şantier pe 
toată durata contractului timp de 8 ore pe zi,  un 
personal cheie responsabil de îndeplinirea contractului, 
de minim 5 (cinci) specialişti, din care : 
minim 1 (un) absolvent de studii superioare de 
lungă durată tehnice/economice, atestat şi ca 
manager de proiect în urma absolvirii unor cursuri 
recunoscute naţional (de către Consiliul Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor) şi/sau internaţional 
(obligatoriu se va prezenta copie certificat de 
calificare/atestat/diploma), 
minim 1 (un) inginer constructor specialitatea 
Construcţii poduri (sau echivalentul acestora), 
absolvent de studii superioare tehnice de lungă durată 
în construcţii în  specialităţile de mai sus (sau 
echivalentul acestora), cu experienţa dovedită în 
coordonarea execuţiei de minim 5 lucrări de construcţii 
în domeniul poduri – pentru funcţia de Şef de Şantier. 
minim  1 (un) atestat RTE vizat la zi (responsabil 
tehnic cu execuţia sau echivalentul acestuia) pentru 
Construcţii de poduri – pentru funcţia de Responsabil 
Tehnic cu Execuţia ; 
minim  1 (un) responsabil cu controlul tehnic de 
calitate (CQ) (responsabil tehnic de calitate sau 
echivalentul acestuia) pentru Construcţii de poduri – 
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pentru funcţia de Responsabil de Calitate ; 
minim  1 (un) responsabil privind sănătatea şi 
securitatea în muncă (SSM) (Un inspector, angajat cu 
securitatea şi siguranţa ocupaţională); 
minim  1 (un) topometrist ; 
minim  1 (un) tehnician devize. 
Minim personal calificat (având diplomă/certificat în 
domeniu):  
Fierari betonişti – 3 buc. 
Dulgheri – 3 buc. 
Operatori utilaje – 14 buc. 

Informaţii privind subcontractanţii  
Solicitat                           Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: se solicită completarea unui 
formular cu subcontractanţii şi specializarea acestora – 
formularul D. 
Notă :  În cazul în care pentru indeplinirea contractului 
nu este necesara subcontractarea, operatorul economic 
va face precizarea „nu este cazul” in cadrul tabelului 
anexat formularului mentionat mai sus. 

Informaţii privind asociaţii 
Solicitat                           Nesolicitat □ 

Lista asociaţilor (dacă este cazul). 
Notă: se va preciza cine este lider al asocierii; 
- cerinţele minime solicitate vor fi îndeplinite prin  cumul 
de către asociaţi.  Se completeaza formularul model 
„Acord de asociere” - Formularul D2.  
Se va ataşa împuternicirea liderului asociaţiei de a 
reprezenta asociaţia la procedura de atribuire. 
Menţiune :  Dacă ofertantul câstigator va fi o asociaţie / 
consorţiu, autoritatea contractantă solicită legalizarea 
asocierii conform prevederilor legale, până la data 
încheierii contractului de achiziţie publică.  

Notă: a. În cazul asocierii unui grup de operatori economici în scopul depunerii unei oferte comune, cerinţele 
privind situaţia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională se vor demonstra prin luarea în 
considerare prin cumul a resurselor tuturor menbrilor grupului. 
b. În cazul în care cerinţele de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară şi la capacitatea tehnică 
şi/sau profesională se demonstrează de către operatorul economic prin invocarea susţinerii de către o altă 
persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/canditat şi persoana respectivă, atunci 
acesta din urmă are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament 
ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică prin care acesta confirmă faptul că va pune la 
dispoziţia ofertantului resurese invocate. Angajamentul de susţinere va trebui să respecte condiţiile specifice 
prevăzute la art.11

1
 din HG nr.925/2006. Persoana care asigură sustţnerea nu trebuie să se afle în situaţia care 

determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 din OUG nr 34/2006, scop în 
care aceasta va completa declaraţia de eligibilitate respectiv formularul A. 
Angajamentul ferm de susţinere prezentat de ofertantul câştigator va face parte integrantă a contractului de 
achiziţie publică. 

Informaţii privind susţinerea capacităţii economice şi 
financiare ori capacitatea tehnică şi/sau profesională 
din partea unui terţ. 

1. În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 
186 şi 190 din OG 34/2006, ofertantul îşi 
demonstrează situaţia economică şi financiară ori 
capacitatea tehnică şi/sau profesională prin 
prezentarea unui angajament de susţinere din partea 
unui terţ, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să 
prezinte un instrument juridic care să asigure, în mod 
legitim, îndeplinirea obligaţiilor solicitate în 
documentaţie de către persoana susţinătoare. 
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2. In cazul in care sustinerea tertului se refera la 
asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la 
dispozitia ofertantului: - fonduri financiare, utilaje, 
echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat 
de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele 
respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea 
acestora se va realiza neconditionat, in functie de 
necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii 
contractului in cauza.   
3. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza 
indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi 
experienta similara reflectata prin prezentarea listei de 
lucrari intr-o perioada anterioara sau indeplinirea unui 
nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate 
aferent obiectului contractului de achizitie publica, 
angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa 
garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in 
care contractantul intampina dificultati pe parcursul 
derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga 
sa asigure indeplinirea completa si reglementata a 
obligatiilor contractuale prin implicare directa.  
4. In situatiile prevazute la pct. (2) si (3), sustinatorul 
raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii 
contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor 
prevazute in angajament, autoritatea contractanta isi 
rezerva dreptul de a actiona direct impotriva 
sustinatorului. 
5. Avand in vedere pct. (1), (2) si (3) autoritatea 
contractanta solicita ofertantilor sa prezente 
angajamentul ferm al persoanei terte si sa completeze 
formularele necesare (din Sectiunea IV) care fac 
referire expresa la sustinerea capacitatii economice si 
financiare ori capacitatea tehnica si/sau profesionala 
din partea unui tert. 
Neprezentarea acestor documente dă drepul autoritatii 
contractante de a nu lua in considerare sustinerea 
capacitatii economice si financiare ori capacitatea 
tehnica si/sau profesionala din partea unui tert.  
6. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul 
castigator face parte integranta din contractul de 
achizitie publica. 

Certificări de bună execuţie pentru cele mai 
importante lucrări executate 
  
Solicitat                           Nesolicitat □ 

Cerinţă minimă: cel puţin o certificare de bună 
execuţie (dacă este cazul) pentru cele mai importante 
lucrări, conţinând valori, perioade de execuţie, 
beneficiari, etc., indiferent dacă aceştia din urmă sunt 
autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Formular 12 N. 
Recomandarea din partea beneficiarului trebuie sa 
precizeze cel putin urmatoarele aspecte : - denumirea 
contractului, perioada de derulare; - modul de 
îndeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul 
derularii contractului respectiv; - daca, pe parcursul 
derularii contractului, au fost înregistrate: neconformitati 
în îndeplinirea contractului care au condus la refaceri 
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partiale sau totale a documentatiilor întocmite. 
Recomandarea se depune în mod obligatoriu pentru 
toate lucrările prezentate ca “experienţă similara”. 
În cazul asocierii cerinţa se îndeplineste de către cel 
puţin unul din asociaţi. 

V.5) Standarde de asigurare a calităţii 
Solicitat                          Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: Copie conform cu originalul a unui 
document care sa ateste implementarea standardelor 
de management al calitatii privind modul de 
conducere si controlul activitatilor aferente 
obiectului procedurii. Standard de asigurare a calitatii - 
Certificat ISO 9001 sau echivalent - pentru lucrari 
de construcţii de poduri şi tunele. 

V.6) Standarde de protecţia mediului 
Solicitat                          Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: Copie legalizata sau conformă cu 
originalul a unui document care sa ateste 
implementarea standardelor de management al 
mediului pentru domeniul activităţilor aferente 
obiectului procedurii.  Standard de protecţie a mediului - 
Certificat ISO 14001 / 2005 sau echivalent - pentru 
lucrari de construcţii de poduri şi tunele. 

V.7) Standarde de protecţia sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale 
Solicitat                          Nesolicitat □ 

Cerinta obligatorie: Copie legalizata sau conformă cu 
originalul a unui document care sa ateste 
implementarea standardelor de management al 
sanatatii si securitatii in munca (certificat OHSAS 
18001/2008 sau echivalent)  

  

V.8) Standarde privind un sistem de management 
al  responsabilităţii sociale 
Solicitat                          Nesolicitat □ 

Cerinta obligatorie: Copie legalizata sau conformă cu 
originalul a unui document care sa ateste certificarea 
sistemului de management privind responsabilitatea 
socială (certificat SA 8000 / 2008 sau echivalent)  

Nota: 
a. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele solicitate la pct. V.5), V.6), V.7) şi V.8) nu se 
accepta ca suficienta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de 
certificare. b. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele solicitate la pct. 
V.5), V.6), V.7) şi V.8) vor trebui sa fie indeplinite prin cumul de membrii asocierii. 
c. Operatorii economici nerezidenţi (străini): vor prezenta copiile certificatelor respective însoţite de traducerea 
autorizată şi legalizată a acestora în limba română. 

 
Precizare: Toate documentele solicitate sunt obligatorii. Neprezentarea unuia dintre documentele 
solicitate atrage descalificarea ofertantului.  
NOTĂ : Documentele de calificare (enumerate la pct. V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7 şi V.8 ) se vor depune 
într-un plic separat, sigilat, pe care se va înscrie numele ofertantului şi menţiunea: „Documentele care 
însoţesc oferta”. 
Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la pct. V.1 – V.7, ofertantul are dreptul de a 
prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care 
confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. 
Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul 
concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau 
altele asemenea. 
În cazul în care uzează de acest drept prevăzut la art. 11 alin. (4) al H.G. nr. 925/2006, ofertantul are 
obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea 
cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în 
termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare. 
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VI. PREZENTAREA  OFERTEI  
 

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba română ; Documentaţia tehnică şi 
documentele emise de instituţii/organisme oficiale 
din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi 
prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea să 
fie însoţite de o traducere autorizată în limba 
specificată în Fişa de date a achiziţiei. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile 

VI. 3) Garanţia de participare 
           
        Solicitată                         Nesolicitată □ 

1.Cuantumul garanţiei pentru participare este de : 
12.096,77 lei. 
  2. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare, pentru fiecare lot în parte este de 90 de 
zile 
3. Modul de constituire a garanţiei pentru 
participare: 
- scrisoare de garanţie bancară în favoarea 
autorităţii contractante – completare formular anexă 
nr. 11; 
- ordin de plată în contul autorităţii contractante nr. 
RO38TREZ1385006XXX000033 deschis la 
Trezoreria Râşnov; 
- lichidităţi depuse la casieria autorităţii contractante, 
P-ţa Libertăţii nr. 1, 507055 Cristian, jud. Braşov, 
dovedite prin chitanţa fiscală. 
În cazul ofertanţilor din categoria Intreprinderilor 
Mici şi Mijlocii, conform Legii nr. 346/2004 garanţia 
de participare se constituie în procent de 50% din 
cuantumul precizat în documentaţia de atribuire cu 
condiţia prezentării dovezii de încadrare în această 
categorie. 
 
Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii 
garanţiei pentru participare în cuantumul, forma şi 
având perioada de valabilitate solicitate în 
documentaţia de atribuire vor fi respinse la 
deschidere. 
Atentie: Toate documentele referitoare la 
constituirea garanţiei de participare (inclusiv 
dovada că ofertantul face parte din categoria 
IMM) vor fi ataşate la coletul de ofertă sigilat, în 
afara acestuia, alături de Scrisoarea de 
înaintare, ca alte documente prezentate de 
participanţi, în afara ofertei, pentru a putea fi 
verificate înainte de deschiderea ofertelor. 
Ofertele neînsoţite de garanţia de participare aşa 
cum a fost specificat vor fi respinse în cadrul 
şedinţei de deschidere în conformitate cu art. 
33, alin. 3) din H.G. 925/2006. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice Cerinţă minimă: propunerea tehnică va fi elaborată 
astfel încât în procesul de evaluare, informaţiile din 
propunerea tehnică să permită identificarea cu 
uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice 
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minime din caietul de sarcini. 
În situaţia în care în cuprinsul propunerii tehnice nu 
este precizat un termen de execuţie al lucrării, 
oferta urmează a fi considerată ca fiind 
neconformă. 
Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel 
încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele 
prevăzute în Caietul de sarcini. 
Se solicită :  listele cuprinzând cantităţile de lucrări, 
completate pe capitole, aferente obiectelor şi/sau 
categoriilor de lucrări. Ofertanţii au deplina libertate 
de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri şi 
tehnologii de execuţie, cu respectarea cerinţelor 
calitative şi cantitative prevăzute în Caietul de 
sarcini şi în alte acte normative în vigoare, care 
reglementează proiectarea şi execuţia lucrărilor.  
Ofertantul trebuie să indice în cadrul ofertei faptul că 
la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia 
muncii. Acesta are obligaţia de a respecta normele 
generale de protecţia muncii pe întreaga perioadă 
de desfăşurare a lucrării, asumându-şi riscul 
producerii unui eventual accident care s-ar solda cu 
moartea sau rănirea fizică a oricărei persoane care 
se află pe amplasamentul lucrării şi/ sau cu 
pierderea sau deteriorarea proprietăţii. 
NOTĂ : Elementele propunerii tehnice se vor 
depune în plic separat, cu menţiunea „Propunere 
tehnică” şi vor fi prezentate detaliat şi complet în 
corelaţie cu prevederile caietului de sarcini. 

        Elementele propunerii tehnice se vor prezenta 
detaliat şi complet în corelaţie cu prevederile 
Caietului de Sarcini. Se recomandă  ofertanţilor a 
avea în vedere şi factorii de evaluare descrişi prin 
algoritmul de calcul . 
 
 Se solicita urmatoarele : 

1. programul calităţii, care concretizează 
sistemul de asigurare şi de conducere a calităţii la 
particularităţile lucrării ce face obiectul ofertei. 
Programul calităţii trebuie sa cuprindă : 
-  descrierea sistemului calităţii aplicat la 
lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile 
aferente sistemului calităţii; 
-  listele cuprinzând procedurile tehnice de 
execuţie a principalelor categorii de lucrări privind 
realizarea obiectivului şi planul de control al calităţii, 
verificării şi incercarii; laboratoarele utilizate şi 
autorizate, cu grad corespunzător al lucrărilor. 
2. graficul de execuţie a lucrării, document 
obligatoriu la deschiderea ofertei, lipsa acestui 
document va atrage descalificarea ofertantului; 
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Autoritatea contractantă solicită să se prezinte  
graficul de execuţie a lucrărilor cu termene precise 
pentru fiecare etapă. 
  Termenele de realizare trebuie fundamentate 
inclusiv prin implicarea specialiştilor (nr. şi categorie 
experţi) în realizarea fiecarei etape.   
3. listele cuprinzând cantităţile de lucrări, 
completate pe capitole, aferente categoriilor de 
lucrări. Ofertanţii au deplina libertate de a-şi 
prevedea în oferta propriile consumuri şi tehnologii 
de execuţie, cu respectarea cerinţelor calitative şi 
cantitative prevăzute în Caietul de sarcini şi în alte 
acte normative în vigoare, care reglementează 
execuţia lucrărilor. Indicatoarele de norme de deviz, 
seria 1981, pot fi folosite, în mod orientativ, atât de 
către proiectant, cât şi de către ofertant, în 
descrierea lucrărilor, a condiţiilor de măsurare a 
lucrărilor, a evaluării resurselor necesare, a 
consumurilor specifice de materiale, manopera şi 
utilaje; 
4. fişele tehnice aferente listelor cuprinzând 
cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, cu 
montaj şi independente, inclusiv dotările aferente 
lucrării a carei execuţie face obiectul contractului de 
achiziţie publica. Se solicita certificatele de 
conformitate pentru materialele si produsele 
utilizate pentru realizarea lucrarilor. 

5. Sistemul QA/QC adaptat pentru execuţia 
lucrărilor ce fac obiectul contractului, care va 
conţine cel puţin informaţii privind : sistemul calităţii 
adaptat şi aplicat la lucrare, inclusiv listele 
cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii, 
procedurile tehnice de execuţie a lucrării care 
urmează să fie aplicate în vederea acoperirii 
cerinţelor de calitate, planul de control al calităţii, 
verificări, încercări, referiri la utilizarea de materiale, 
echipamente şi utilaje agrementate tehnic conform 
HG nr. 766/1997 cu modificările şi completările 
ulterioare.   

Vizitarea amplasamentului În vederea redactării propunerii tehnice, ofertanţii au 
acces pentru vizitarea amplasamentului, între orele 
9,00 şi 13,00 până pe data de 05.08.2011, după 
acordul scris, prealabil obţinut, cu 24 de ore înainte, 
din partea reprezentantului legal al  Comunei 
Cristian, jud. Braşov şi numai însoţit de o persoană 
desemnată de acesta ; 
Se recomandă ofertanţilor să inspecteze locaţia şi 
imprejurimile pentru a evalua, pe propria 
răspundere, cheltulială şi risc, datele necesare 
pentru a pregăti oferta ; 
Răspunsurile la eventualele clarificări, solicitate de 
ofertanţi ca urmare a vizitării amplasamentului, se 
vor consemna într-un document, care va fi publicat 
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pe adresa de internet www.e-licitatie.ro în 
conformitate cu prevederile secţiunii I. b. 1. 
Informaţii şi clarificări 

CERINŢELE DE EXECUŢIE : 
 

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai 
materiale agrementate conform reglementarilor 
nationale in vigoare si legislatiei si standardelor 
nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste 
materiale trebuie sa fie in concordanta cu 
prevederile H.G. nr. 766 /  1997 si a Legii 10 / 1995 
privind obligativitatea utilizarii de materiale 
agrementate la executia lucrarilor; 

 Executantul va realiza lucrarea in 
conformitate cu documentatiile de proiectare. In 
executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale 
agrementate conform reglementarilor nationale in 
vigoare si legislatiei si standardelor nationale 
armonizate cu legislatia U.E, specificate in proiect : 

 aceste materiale trebuie sa fie in 
concordanţă cu prevederile H.G. nr. 766 /  1997 si a 
Legii 10 / 1995 privind obligativitatea utilizarii de 
materiale agrementate la executia lucrarilor; In 
executia lucrarilor se vor utiliza numai produse si 
procedee prevazute in proiect, certificate sau pentru 
care exista agremente tehnice, care conduc la 
realizarea cerintelor ; Inlocuirea produselor si/sau a 
procedeelor prevazute in proiect de catre executant, 
se poate face numai pe baza solutiilor stabilite de 
proiectant cu acordul investitorului ; Executantul va 
asigura nivelul de calitate al lucrarilor, 
corespunzator cerintelor, printr-un sistem propriu de 
calitate, conceput şi realizat prin personal propiu cu 
Responsabil tehnic cu executia, atestat. Executantul 
va intocmi documentele prevazute in Programele 
de control al calitatii lucrarilor pe faze de executie, 
efectuate in conformitate cu Legea nr. 10/1995 
privind calitatea in constructii ; 

 Receptia lucrarilor se face conform 
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in 
constructii, a Regulamentului de receptie a lucrarilor 
de constructii si instalatii aferente acestora, HG 
nr.273/1994 si a altor reglementari specifice in 
vigoare . Etapele de realizare a receptiei : 

- Recepţia la terminarea lucrărilor prevazute in 
contract;  

- Recepţia finală – după expirarea perioadei de 
garanţie. 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare Cerinţă obligatorie: completarea formularului 
anexă nr. 10C şi a Formularului de propunere 
financiara detaliata - formular anexa 3A. 
Cerinţă minimă: propunerea financiară va fi 
elaborată astfel încât ofertantul să evidenţieze 
următoarele : preţul ofertat ce conţine : costul 
lucrării de montaj şi totalul general. 

http://www.e-licitatie.ro/
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a) valoarea lucrărilor ce urmează să fie 
executate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care 
va fi evidenţiată distinct ;  
b) valoarea pe fiecare consum orar de funcţionare a 
utilajelor folosite pentru lucrările ce urmează să fie 
executate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care 
va fi evidenţiată distinct ;  
c) valoarea consumurilor totale de resurse material ; 
d) valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru ; 
e) valoarea consumurilor totale privind 
transporturile;  
f) valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, 
cu montaj şi independente, inclusiv a dotărilor 
aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul 
achiziţiei publice. 
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel 
încât aceasta să furnizeze toate informaţiile cu 
privire la preţuri, tarife precum şi la alte condiţii 
financiare şi comerciale legate de obiectul viitorului 
contract de achiziţie publică. 
Propunerea financiară va conţine fără a se limita la 
acestea : preţ, caracteristici şi dotări tehnice, 
conform cerinţelor minime din caietul de sarcini. 
Propunerea financiară pentru execuţia  lucrării de 
montaj va conţine formularele specificate în 
documentaţia de atribuire şi/sau în caietul de 
sarcini. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din 
punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada 
de valabilitate, trebuie să fie semnată, pe propria 
răspundere, de către ofertant sau de către o 
persoană împuternicită legal de către acesta. 
Propunerea financiară va cuprinde : preţul total la 
care se adaugă valoarea TVA-ului. 
Propunerea financiară se va întocmi în conformitate 
cu formularul de ofertă completat conform Formular 

10 C. Preţurile din oferta financiară sunt ferme 

şi trebuie exprimate în Lei, fără TVA, preţ la 

care se va adăuga T.V.A.  
- preţul cuprins în propunerea financiară trebuie să 
includă toate costurile ofertantului, directe şi 
indirecte, legate de încheierea  şi executarea 
contractului;  
- preţul ofertat va rămâne neschimbat şi nu poate fi 
modificat pe toatǎ perioada derulǎrii contractului; 
În vederea analizei preţului ofertei, în principal 
pentru eliminarea ofertelor subevaluate, ofertanţii 
vor prezenta : 
-pentru principalele materiale:  confirmare P.U. de la 
producători sau furnizori valabilă în perioada de 
elaborare a ofertei ; 
În propunerea financiară, se va prezenta  devizul 
ofertă de lucrări - pe categorii de lucrări, conform  
listei de cantităţi din caietul sarcini pe articole de 
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deviz.  Devizele se vor centraliza în Centralizatorul 
financiar al categoriilor de lucrări, iar valoarea totală 
se va trece în Formularul de ofertă. 
NOTĂ : Nerespectarea intocmai a structurii si a 
cantitatilor din listele de cantitati duce la declararea 
ofertei neconforme, deoarece nu satisface in mod 
corespunzator cerintele caietului de sarcini (art. 36 
alin. 2 lit a din HG 925/2006) 
Lipsa propunerii financiare la data deschiderii 
ofertelor conduce la excluderea ofertantului. 
În scopul monitorizării procedurii pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, oferta generală va 
conţine preţul atât în lei cât şi în euro. Echivalentul 
în euro al valorii exprimate în lei se va determina 
corespunzător cursului de referinţă comunicat de 
BNR pentru ziua de 23.02.2011, 1 euro = 4,2261 lei. 
- La elaborarea Propunerii financiare se vor avea 

în vedere şi criteriile de evaluare din Fişa de date a 
achiziţiei. Se recomandă şi consultarea  modului de 
punctare. 

Notă : Se precizează că, în conformitate cu legislaţia în vigoare (OUG nr. 146/2002, cu modificările 
ulterioare, privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului), operaţiunile de 
încasări şi plăţi între instituţiile publice şi agenţii economici se vor derula numai prin conturi deschise la 
Trezoreria Statului, fiind obligatoriu pentru executantul contractant să deschidă un astfel de cont la 
trezoreria în a cărei rază teritorială are sediul. 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

Notă : 
Neprezentarea tuturor documentelor, cât şi a 
declaraţiilor şi a formularelor solicitate prin fişa de 
date a achiziţiei atrage după sine excluderea de la 
procedura de achiziţie publică. 
Oferta  va fi însoţită de “Garanţia de 
participare”, „Scrisoarea de înaintare”, 
Declaraț ie IMM  si „Imputernicire”, anexate ca 
alte documente,  plicului sigilat ce conţine 
oferta. 

a) numărul de exemplare în copie  
 

O copie 

b) mod de prezentare Ofertantul va sigila plicul marcând corespunzător 
plicul cu "ORIGINAL", respectiv „COPIE”. Plicurile 
interioare vor fi marcate cu denumirea şi adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără 
a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este 
declarată întârziată. Ofertantul va numerota şi va 
semna fiecare pagină a ofertei şi a documentelor 
care însoţesc oferta şi va anexa un OPIS al 
documentelor prezentate. 
 

 Documentele care însoţesc oferta – 
Documentele care privesc situaţia personală a 
ofertantului, cele privind capacitatea de exercitare a 
activităţii profesionale, cele care dovedesc situaţia 
economică şi financiară şi cele privind capacitatea 
tehnică şi profesională se vor introduce într-un plic; 
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- Propunerea tehnică se va introduce în alt plic; 
- Propunerea financiară se va introduce în alt plic; 

Cele trei plicuri vor fi introduse într-un plic pe care 
se va specifica „ORIGINAL”. La fel se va proceda şi 
pentru copie, pe plic specificându-se „COPIE”.Cele 
două plicuri „ORIGINAL” şi „COPIE” vor fi introduse 
într-un plic exterior, plic ce trebuie marcat cu adresa 
autorităţii contractante şi cu inscripţia " A NU SE 
DESCHIDE ÎNAINTE DE 19.08.2011, ORA 12,00" 
Documentele din fiecare plic vor fi îndosariate, 
fiecare dosar va avea un opis al documentelor 
prezentate (inclusiv cu numărul paginii – opisul 
avînd numărul (zero) 0), fiecare pagină din dosar 
va fi numerotată, semnată şi ştampilată (număr 
ce se va regăsi în opisul dosarelor ). 

c) Scrisoare de înaintare Alte documente prezentate de participant în 
afara plicului sigilat ce conţine oferta sa : 
Formular I 1 ce se înregistrează la registratura 
autorităţii contractante în momentul depunerii 
ofertei, însoţit de împuternicirea pentru 
participarea la şedinţa de deschidere a ofertelor 
Formular I 2 şi de garanţia de participare aşa 
cum a fost ea solicitată prin documentaţia de 
atribuire. 

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor  
 

a) adresa la care se depune oferta 
 

Primăria Comunei Cristian, Str. P-ţa Libertăţii nr. 1, 
Comuna Cristian, jud. Braşov, cod 507055, 
România, la Registratură 

b) data limită pentru depunerea ofertei  19.08.2011, ora 09,00 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei 
 

 

a) modificarea şi retragerea ofertei Modificarea sau retragerea ofertei se poate face 
numai până la data limită de depunere a ofertei 
(19.08.2011, ora 09,00). Orice modificare sau 
retragere de ofertă intervenită după această dată, 
atrage după sine, respingerea ofertei. 

b) oferte întârziate Orice ofertă depusă după data limită de depunere a 
ofertei va fi returnată ofertantului fără a fi deschisă. 
Deasemenea, autoritatea contractantă nu-şi asumă 
nici o răspundere pentru orice ofertă depusă la o 
altă adresă decât cea stabilită în anunţul de 
participare şi în documentaţia de atribuire. 

VI.9) Deschiderea ofertelor  Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei 
Comunei Cristian, jud. Braşov din str. P-ţa Libertăţii 
nr. 1, Comuna Cristian, jud. Braşov, la Sala de 
Şedinţe în data de 19.08.2011, ora 12,00. 
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: 
reprezentanţii ofertanţilor pot participa la 
deschiderea ofertelor numai cu împuternicire, 
formular I 2. 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
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Se aplică pentru fiecare lot în parte. 

VII.1) Preţul cel mai scăzut                                    □ 

VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic     

Factori de evaluare Punctaj maxim 
 

 

Propunerea financiară (Pondere 30%) 60 de puncte 

 Preţul ofertat pentru execuţia lucrărilor 
ce fac obiectul contractului  

 60 puncte 

Propunerea tehnică (Pondere 70%) 100 de puncte 

P1) Organizare / Program de Lucru : 

Punctarea se va face in functie de gradul de 
detaliere a fiecaruia dintre aspectele relevante 
identificate de catre Autoritatea Contractanta si 
care trebuie luate in considerare in elaborarea 
Programului de Lucru pentru executarea 
contractului. 
Ofertantul care va prezenta Programul de 
Lucru ( grafic de executie – formular 26)cu cel 
mai ridicat grad de detaliere si de corelare a 
tuturor aspectelor relevante, care sa cuprinda 
in mod exhaustiv activitatile necesare executiei 
lucrarilor si indeplinirii tuturor obligatiilor 
Antreprenorului asa cum sunt acestea 
prevazute in cadrul Caietului de Sarcini si care 
sa asigure finalizarea lucrarilor in termen de la 
data de incepere a contractului va obtine 
punctajul maxim. 
In cadrul acestui factor, comisia de evaluare 
va urmarii urmatoarele : 

50 

 Descrierea activitatilor majore ce vor fi 
identificate in graficul de executie pentru 
executarea contractului, ordinea derularii 
si durata in care Ofertantul isi propune sa 
le desfasoare. Corelare cu celelalte 
aspecte relevante identificate; 

 29 

 Alocarea Resurselor Financiare pentru 
fiecare activitate identificata in parte. 
Corelare cu celelalte aspecte relevante 
identificate; 

 7 

 Alocarea Resurselor Umane implicate 
in derularea fiecarei activitati, cu detalierea 
sarcinilor fiecarui membru al personalului 
implicat in fiecare etapa de executie a 
lucrarilor. Corelare cu celelalte aspecte 
relevante identificate; 

 7 
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 Alocarea Resurselor Materiale 
necesare derularii fiecarei activitati un parte 
(echipamente, utilaje etc.). Corelare cu 
celelalte aspecte relevante identificate. 

 7 

P2) Programul de asigurare a calitatii 
propus pentru toate activitatile aferente 
executarii contractului. 
Punctarea se va face, având în vedere modul 
de prezentare, rigurozitatea descrierii 
sistemului aplicat la toate activitatile aferente 
executarii contractului, precum şi gradul de 
acoperire a cerinţelor de calitate prin 
procedurile tehnice de execuţie care urmează 
să fie aplicate şi prin planul efectiv de control 
propus. 
Pentru fiecare aspect ramas neacoperit in 
demonstrarea modului in care sistemul de 
management al calitatii este adaptat la toate 
activitatile identificate in executarea 
contractului, scorul va fi scazut cu 1 punct, dar 
nu cu mai mult de 12 puncte. 

In cadrul acestui factor, comisia de evaluare 
va urmarii urmatoarele : 

40 

 Descrierea sistemului calitatii aplicat la 
toate activitatile din executarea 
contractului, inclusiv listele cuprinzand 
procedurile aferente sistemului calitatii; 

 30 

 Listele cuprinzând procedurile tehnice 
de execuţie a principalelor categorii de 
lucrări, planul de control al calităţii, 
verificării şi încercării; 

 10 

P3) Garantia acordata lucrarilor  

Ofertantii vor folosi materiale, utilaje şi 
echipamente pentru care perioada de garanţie 
asigurată de producător este cel puţin egală cu 
perioada de garanţie de bună execuţie a 
investiţiei. 

10 

 
Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile (fără T.V.A.), prevăzute în formularul 
de ofertă. 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : 
 
1.  Punctajul pentru factorul de evaluare Preţul ofertat pentru execuţia lucrărilor ce fac obiectul 
contractului se acordă astfel : 

a) Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertate pentru execuţia lucrărilor  se acordă 60 de puncte 
b) Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel : 

                  PPret(n) = [preţ minim ofertat / preţ(n)] x [ 60 ]. 
 
Nota: Pentru acceptarea preţului ofertei autoritatea contractantă impune următoarele condiţii : 
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       - Calitatea materialelor puse în operă trebuie să respecte prescripţiile şi specificaţiile tehnice din Caietul 
de sarcini. Calitatea materialelor se certifică prin agrementele tehnice, certificatele de calitate, alte 
documente similare emise de producător (nu de furnizor). 
        - Preţurile oferite trebuiesc justificate prin oferte furnizor din care să rezulte clar şi fără echivoc de ce 
preţurile din ofertă sunt mai mici decât media pieţei (daca este cazul). 
        - Ofertantul trebuie să facă dovada că lucrările se vor executa cu salariaţii firmei şi/sau cu angajaţi pe 
bază de convenţii, alte asemenea, etc., cu calificarea impusă de prescripţiile tehnice pentru lucrări cerute în 
Caietul de sarcini.     
 
2. Punctajul pentru factorul de evaluare Organizare / Program de Lucru cu cel mai ridicat grad de 
detaliere si de corelare a tuturor aspectelor relevante, punctajul maxim acordat este de 50 de puncte, iar 
punctajul celorlalte oferte admisibile se calculează folosind relaţia : 

Puncte ”n” = (nivelul ofertei ”n” / nivelul maxim solicitat ) x [50]. 
 
3. Punctajul pentru factorul de evaluare Programul de asigurare a calitatii propus pentru toate 
activitatile aferente executarii contractului  se acordă astfel : 
  a) pentru modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la toate activitatile aferente 
executarii contractului, precum şi gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de 
execuţie care urmează să fie aplicate şi prin planul efectiv de control propus, se acordă punctajul maxim 
alocat factorului de evaluare respectiv ; punctajul maxim acordat este de 40 de puncte, iar punctajul 
celorlalte oferte admisibile se calculează folosind relaţia : 

Puncte ”n” = (nivelul ofertei ”n” / nivelul maxim solicitat ) x [40]. 
 
4. Punctajul pentru  factorul de evaluare "garantia acordata lucrarilor" se acorda astfel: 

a) pentru perioada de garantie acordata lucrarilor mai mica de 1 an oferta se considera 
necorespunzatoare 

b) pentru perioada de garantie acordata lucrarilor mai mare sau egala de 5 ani, se acorda punctajul 
maxim alocat factorului de evaluare respectiv 10 puncte. 

c) pentru o alta perioada de garantie acordata lucrarilor decat cea prevazuta la alin. a), se acorda 
punctajul astfel : G= (perioada de garantie acordata lucrarilor MINIM ofertata / 5 ani) x punctaj maxim alocat 
 
Oferta câştigătoare, ce va fi stabilită de către comisia de evaluare, va fi numai dintre ofertele admisibile şi 
numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în 
condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse. 
 

Cea mai avantajoasă ofertă economică se stabileşte prin aplicarea ponderii ofertei tehnice (70%) punctajului 

tehnic obţinut şi a ponderii ofertei financiare (30%) punctajului financiar,  

Acest calcul se face prin înmulţirea: 

- punctajul tehnic acordat fiecărei oferte admisibile cu 70%  

- punctajul financiar acordat fiecărei oferte admisibile tehnic cu 30% 

Rezultatele astfel obţinute se adună pentru fiecare ofertă în parte şi cea care obţine punctajul final cel mai 

mare va fi declarată câştigătoare.  

 
       În ordinea descrescătoare a punctajului final acordat, comisia întocmeşte clasamentul pe baza 
căruia se stabileşte oferta câştigătoare, respectiv cea clasata pe locul întâi. 
       Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al comisiei 
de evaluare. 
      Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă, a unui punctaj rezultat ca 
urmare a aplicării algoritmului de calcul. 
 

EVALUAREA OFERTELOR 
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La evaluarea ofertelor, se va ţine cont de următoarele (HG 925/2006 Art. 36  modificat prin H.G. 
834/2009) :  
  Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:   
a) se  încadrează  în categoria celor prevăzute  la art. 33 alin.  (3),  respectiv nu este  însoţit de garanţia de 
participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate  solicitate  in Documentaţia de Atribuire, 
sau a  fost depusă după  data  şi  ora  limită  de  depunere  sau  la  o  altă  adresă  decât  cele  stabilite  în  
anunţul  de participare,;   
b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite 
în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat documente relevante ăn acest sens în conformitate cu 
prevederile art. 11 alin 4-5 din H. 834/2009;   
c)  constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare 
din următoarele motive:   
-  în anunţul de participare nu este precizată  în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;   
- respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini;   
d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă si  
de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile  
art. 34 alin. (2) din OUG 34/2006 cu modificările si completările ulterioare.;   
e) preţul fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin 
anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;   
e

1
)  preţul fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin 

anunţul/invitaţia de participare şi deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie respective, se constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele 
situaţii: 
-  preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de 
participare; 
-   Încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei 
de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice; 
f) în  urma  verificărilor  prevăzute  la  art.  202  si  203  din  OUG  34/2006  se constată că oferta are un preţ 
neobişnuit de scăzut  pentru  ceea ce urmează a fi furnizat/executat/prestart, astfel încât nu se poate asigura 
îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. 
(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:   
a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;   
b)  conţine  propuneri  de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în 
cadrul documentaţiei de atribuire, care   sunt  în  mod  evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar 
ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respective situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;   
c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe si care nu pot fi 
justificate. 
d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată 
fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de 
atribuire pentru fiecare lot în parte. 
ART. 36^1 
    (1) În sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, o ofertă prezintă un preţ aparent 
neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când preţul 
ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în 
care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se află în situaţiile prevăzute la art. 36 alin. (1) 
lit. a)-e) şi alin. (2), atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor 
respective. 
    (2) În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de 
scăzut în sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate în 
legătură cu aspectele prevăzute la art. 202 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 
    (3) În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă va solicita ofertantului 
inclusiv documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, 
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modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de 
muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 
    (4) În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul 
aparent neobişnuit de scăzut, oferta intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f). 

 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI  
 
VIII.1) Ajustarea preţului contractului  
   

DA    □     NU       
 
VIII.2) Garanţia de bună execuţie a contractului:   
                  
  DA         NU     □    
VIII.3. Cuantumul garanţiei de buna execuţie    10 % din valoarea contractului fără 

T.V.A. 
Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie:  

  Scrisoare de garantie bancara de buna executie                             
  Reţineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale             □    
  Depunere numerar       

 
 

IX. OBSERVAŢII  
 
NOTĂ : 
       1. Dovada că operatorul economic se încadrează în prevederile Legii nr. 346/2004, modificată şi 

completată prin Ordonanţa nr. 27/2006 privind întreprinderile mici şi mijlocii nu este obligatorie. Ofertantii 
care fac dovada încadrarii în prevederile Legii nr. 346/2004, modificată şi completată prin Ordonanţa 
nr. 27/2006  beneficiază de reduceri de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri de garanţia 
pentru participare şi de garanţia de bună execuţie; 
Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii :  

- au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;  
 - realizează o cifră de afaceri anuală netă de  pâna la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin 
active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare 
aprobate. 
 Încadrarea în plafoanele referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuală netă şi la 
activele totale se stabilesc pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului/reprezentanţilor 
legal/legali al/ai întreprinderii interesate în încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijloci, conform 
modelului prevazut în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din legea mai-sus menţionată.  
 

2. Documentaţia poate fi procurată atât de la sediul instituţiei : Camera Registratură din cadrul 
Primăriei Comunei Cristian, jud. Braşov, str. P-ţa Libertăţii nr. 1, fără cost, cât şi poate fi descărcată atât de 
pe S.E.A.P. cât şi de pe site-ul autorităţii contractante.  

Documentaţia poate fi solicitată  printr-o adresă transmisă prin fax sau poştal sau prin e-mail. 
Documentaţia  va fi remisă de către autoritatea contractantă şi poştal cu ramburs, plata serviciilor 

poştale căzând în sarcina operatorului economic. 
 
Modalităţile  de comunicare utilizate pe parcursul procedurii vor fi : prin poştă, prin fax, prin poşta 

electronică. Orice document care a fost transmis prin fax sau prin poşta electronică, va fi transmis în cel mult 
48 de ore şi prin Scrisoare poştală. Operatorul interesat în solicitarea documentaţiei are obligaţia de 
intreprinde diligenţele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei 
prevăzute la art. 77 alin. 2) din O.U.G. 34/2006, respectiv ca această perioadă să nu depăşească 4 (patru) 
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zile de la primirea unei solicitări, să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la 
dispoziţia sa cu mai puţin de 2 (două) zile de la data limită de depunere a ofertei. 
 
3.  Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel 
suma constituită, atunci când acesta din urmă se afla în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de 

valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-

cadru în perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Garantia de bună execuţie va fi restituită conform prevederilor legale în vigoare, în baza unei cereri 
depuse la Registratură, avizată de Serviciul Financiar Buget Contabilitate. 

Garanţia de participare se restituie pe bază de cerere, la care se anexează dovada constituirii 
acesteia (copie), astfel:  
               - în cazul ofertantului declarat câştigator, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii 
garanţiei de bună execuţie. 
 - în cazul ofertantului care nu a fost stabilit ca fiind câştigător, după semnarea contractului de 
achiziţie publică, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei. 
 
 În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, în 
situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului 
de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la 
această dată. 
 
 
4. Neprezentarea a mai mult de un document din cele solicitate atrage după sine descalificarea 
ofertei. 

 

 

Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completări / clarificări la ofertele depuse, în temeiul 
art. 35 din H.G. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Documentatia de atribuire a fost întocmită cu aplicarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile 
publice, respectiv OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare ;  H.G. 925/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare cât şi ţinând cont de prevederile din Caietul de sarcini. 

 

PRECIZĂRI FINALE: 
Vor fi verificate şi evaluate numai ofertele prezentate de operatorii economici în termenul stabilit şi depuse la 
adresa specificată până la data limită de depunere a ofertelor fiind însoţite de dovada constituirii garanţiei de 
participare în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire şi 
care îndeplinesc în mod cumulativ toate condiţiile obligatorii şi toate nivelurile minime impuse.  
 
Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate : 
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor 
prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.  
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Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea 
acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu 
înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 
 
 

Nr. 

crt. 
Funcţia şi atribuţia Numele şi prenumele Data  Semnătura  

1 APROBAT PRIMAR DRAGOŞ SERAFIM  
 

2 Compartiment Achiziţii Publice 
Ovidiu 

Slimac 

Nr. 

pag. 
28 

Nr. 

ex. 
1 01.08.2011  

 

 


