
                                                                                                

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public
Nr. 60227 /  12.04.2011                                                                                                                        

                                                                                                        Se aprobă,
                                                                                                      Pt. PRIMAR,
                                                                                            Viceprimar Mărinică Dincă

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ
Denumire: Consiliul Local al Municipiului Craiova
Adresă: str. A. I. Cuza nr. 7
Localitate: Craiova Cod poştal: 200585 Ţara: Romania
Contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenţia: Sabina Dumitru

Telefon: 0251/415907

E-mail: sabinadumitru@primariacraiova.ro Fax: 0251/411561
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): -
Adresa autoritătii contractante: www.primariacraiova.ro

I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
□ agenţii naţionale
γ autorităţi locale 
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională
□ altele (specificaţi)  

□ servicii publice centrale
□ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ mediu 
□ economico-financiare
□ sănătate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante

□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport

□ altele (specificaţi)________________

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante   
        DA □         NU γ
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7      Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585   Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro



Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute:
□  la adresa mai sus menţionată
□  altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar): Serviciul Achizitii Publice, str. A. I. Cuza nr. 1, camera 112, 
200585 Craiova – Dolj, tel/fax: 0251/415907, luni – vineri intre orele 8 – 16.
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări 

  Data:  19. 04. 2011
  Ora limită : 15,00
  Adresa : str. A. I. Cuza nr. 7, 200585 Craiova, Dolj

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: maxim 1 zi  lucrătoare de la primirea unei astfel de 
solicitări.

I.c) Cai de atac
Eventualele contestatii se pot depune la   Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6
Localitate:  Bucuresti                                     Cod poştal:  030084        Ţara: Romania
E-mail:  office@cnsc.ro Telefon: 4 (021) 3104641
Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: 4 (021) 3104642

I.d. Sursa de finanţare:
Se specifica sursele de finantare ale contractului ce 
urmeaza sa fie atribuit: 
-Bugetul local al Consiliului Local al municipiului 
Craiova

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare             

   DA  □               NU 
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:  Distribuirea postala a corespondentei  

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 
(Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespunde în cea mai mare parte obiectului 
contractului sau achiziţiei)
(a) Lucrări                                     □ (b) Produse                 □ (c) Servicii                            γ

Execuţie                                       □
Proiectare şi execuţie                  □
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                                  □

Cumpărare                    □ 
Leasing                         □ 
Închiriere                       □ 
Cumpărare în rate         □

Categoria serviciului    2A    □ 
                                        2B   γ

(Se specifică din care categorie  de 
servicii aparţine obiectul contractului: 
fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B) 

Principala locaţie a lucrării : Principalul loc de livrare: Principalul loc de prestare: la 
destinatar

Cod CPV              □□□□□□□□ Cod  CPV 
□□□□□□□□

Cod   CPV: 64112000-4 Servicii 
postale de distribuire a 
corespondentei         

II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: γ                       
                                                             Încheierea unui acord cadru:    □
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II. 1.4. Durata contractului de servicii : de la semnarea contractului de catre parti si pana  la  31.12.2011. 
Autoritatea contractanta poate opta pentru  prelungirea duratei contractului de servicii „Distribuirea 
postala a corespondentei” in anul 2012,  cu 4 (patru) luni ,  conditionat de existenta resurselor 
financiare alocate cu aceasta destinatie.

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)
Acordul cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ sau, dacă este 
cazul, nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul cadru vizat

Acordul cadru cu
 un singur operator           □

  Durata acordului cadru: 
  Durata în ani □□    sau         luni         □□   

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru   da  □               nu   □

II.1.6) Divizare pe loturi                                                                      da □              nu   □
Ofertele se depun pe:
un singur lot  □                        unul sau mai multe  □                           toate loturile  □
Alte informatii referitoare la loturi:
...............................................................................................................................................

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                                         da □              nu  γ

     II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total prestari servicii (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă exista): 
    Conform  Caietului  de  sarcini  nr.  54547/01.04.2011 întocmit  de  Directia  Relatii  Publice  din  cadrul 
Primariei Municipiului Craiova,  anexat.
    In functie de fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie in anul 2012, autoritatea contractanta poate 
opta  pentru  suplimentarea  cu  39.5%  a  contractului  de  servicii, conditionat  de existenta  resurselor 
financiare alocate cu aceasta destinatie.
    Valoarea  estimata a contractului pe anul 2011 este de 579 153,22 lei (excl.TVA)
    Valoarea  estimata  pentru posibilitatea de prelungire pe  anul 2012 este  de 229 032  lei (excl.TVA) 
    Valoare  estimata totala a contractului este de  808 185,22  lei (excl.TVA)

III. Condiţii specifice contractului 
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) 
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere )
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

da □              nu γ
da □              nu γ

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată: procedura proprie autoritatii contractante

 IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică                                     da □              nu γ 
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Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică



IV.Legislaţia aplicată :
  art.16  din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii,  aprobata cu modificări si 
completări prin Legea nr. 337/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare;

  Normele  procedurale  interne pentru  atribuirea contractelor  de  achizitie  publica  de natura  celor 
prevazute  la  art.16  din  OUG  nr.34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica,  a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate 
prin Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr. 25665/08.10.2009.

 Legea nr. 500/2002 privind finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea  nr.  346/2004 privind  stimularea  infiintarii  si  dezvoltarii  intreprinderilor  mici  si  mijlocii,  cu 

modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
 OG nr.31/2002 privind serviciile postale, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE 
IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţie privind eligibilitatea 

Solicitat   √        Nesolicitat  □  

Cerinţă  obligatorie:  completare  Anexa  10  din  Sectiunea 
Formulare.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
aceasta  cerinţă  trebuie  îndeplinită  de  fiecare  membru  al 
grupului.  

Declaraţie privind calitatea de 
participant la procedura     
Solicitat   ۷       Nesolicitat  □

Cerinţa obligatorie: completare Formular nr. 12C din Sectiunea 
formulare.
  Daca  un  grup  de  operatori  economici  depune  oferta 
comuna,  aceasta  cerinţă  trebuie  îndeplinită  de  fiecare 
membru al grupului.  

Certificate constatatoare privind 
indeplinirea obligaţiilor de plata a 
impozitelor, taxelor si contributiilor 
de asigurari sociale catre bugetele 
componente ale bugetului general 
consolidat

Solicitat   √        Nesolicitat  □       

 Persoanele juridice/fizice trebuie sa prezinte:
a) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata 
a impozitelor si  taxelor locale si alte venituri la bugetul local;
b) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata 
a  impozitelor,  taxelor  si  contributiilor  de  asigurari  sociale  la 
bugetul  general  consolidat  (Agentia  Nationala  de  Administrare 
Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice).
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea  formularelor 
tip  emise  de  organismele  competente  privind  indeplinirea 
obligatiilor  de  plata  solicitate,  valabile  la  data  deschiderii 
ofertelor.
ATENTIE:  Ofertele  depuse  de  operatorii  economici  care 
figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre 
bugetul local vor fi respinse.

Acord de asociere

Solicitat   √        Nesolicitat  □    

  In cazul în care oferta este depusă de  un grup de operatori 
economici,  oferta  trebuie  să  cuprindă  un  acord  de  asociere 
conform Anexei nr. 44 – Model de acord de asociere.
 Operatorul economic nominalizat lider al asociaţiei trebuie 
confirmat  prin  depunerea  scrisorilor  de  împuternicire 
semnate  de  persoanele  cu  drept  de  semnătură  din  partea 
tuturor asociaţilor individuali din cadrul asociaţiei.
  În acordul de asociere  va fi menţionat că toţi asociaţii îşi 
asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului, că 
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liderul  asociaţiei  este  împuternicit  să  se  oblige  şi  să 
primească instrucţiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor. 
Individual şi colectiv, şi ca liderul asociaţiei este responsabil 
pentru  execuţia  contractului,  inclusiv  plăţile.  Înţelegerea 
trebuie  să  stipuleze  de  asemenea  că  toţi  asociaţii  din 
Asociaţie/Consorţiu  sunt  obligaţi  să  rămână  pe  întreaga 
durată a contractului.
  In cazul in care oferta se depune de catre o asociere de 
operatori  economici  se  va  prezenta  obligatoriu 
acordul/contractul  de  asociere  in  original,  in  care  se  vor 
mentiona urmatoarele: 
- activitatile pe care le va realiza fiecare membru al asocierii;
- cota procentuala care va reveni fiecarui membru al asocierii din 
totalul contractului;
-liderul asocierii;
-toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru 
indeplinirea contractului;
-liderul  asocierii  este imputernicit  sa se oblige si  sa primeasca 
instructiuni  de  la  si  in  numele  tuturor  asociatilor,  individual  si 
colectiv;
-liderul asocierii este responsabil pentru indeplinirea contractului, 
inclusiv platile.
Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din 
Asociere sunt obligati sa ramana in Asociere pe intreaga durata a 
contractului.
Autoritatea  contractanta  va  solicita  legalizarea  asocierii 
numai  in  cazul  in  care  oferta  comuna  este  declarată 
caştigătoare.

Certificat de participare la licitaţie cu 
ofertă independentă

Solicitat  √               Nesolicitat  □

Cerinţă minima: completare  Anexa – certificat din Sectiunea 
Formulare.

Daca  un  grup  de  operatori  economici  depune  oferta 
comuna, certificatul va fi completat de operatorul economic 
nominalizat ca lider al asocierii.

IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice / fizice române Cerinţă obligatorie:

1.Certificat  unic  de  inregistrare  emis  de  Oficiul  National  al 
Registrului Comertului (CUI), in copie.
2.  Certificat  constatator  emis de Oficiul  Registrului  Comerţului, 
emis  cu  cel mult  30  zile  înainte  de  data  de  deschidere  a 
ofertelor, din care rezulta :
a) ca obiectul de activitate principal sau secundar al ofertantului 
include activitatile ce fac obiectul achizitiei publice;
b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la starea de faliment ori 
lichidare sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac 
obiectul  unui  aranjament  cu  creditorii  sau  este  intr-o  situatie 
similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
c)  ca  nu  sunt  inscrise  mentiuni  cu  privire  la  suspendarea 
temporara  a  activitatii,  operanta  in  perioada  de  depunere  a 
ofertei si/sau executarii contractului.
3.  Ofertantul  trebuie  sa  faca  dovada  ca  este  autorizat  sa 
efectueze  servicii  postale  prin  prezentarea  certificatului-tip  de 
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atestare  a  dreptului  de  a  furniza  servicii  postale  pe  baza 
regimului  de autorizare generala,  eliberat  in temeiul  art.16 din 
OUG 16/2002 privind serviciile postale.

Persoane juridice /fizice străine 
                 

Solicitat  ۷          Nesolicitat  □

Cerinta  obligatorie:  documente  care  dovedesc  o  formă  de 
înregistrare  /atestare  ori  apartenenţa  din  punct  de  vedere 
profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care 
ofertantul este rezident.  
Documentele se vor prezenta  in copie, însoţite de o traducere 
autorizata şi legalizată a acestora în limba romana.

IV. 3.) Situaţia  economico-financiară                                
- Informaţii privind  situaţia 
economico-financiară

Solicitat ۷          Nesolicitat □

 Cerinţa obligatorie:
1.  Ultimul  bilant  contabil,  in  copie,  vizat  si  inregistrat  de 
Administratia Finantelor Publice sau echivalent.
2.  Informatii  generale, cu  declararea  cifrei  de  afaceri  medii 
anuala  pe ultimii 3 ani
  Se va completa Anexa nr. 11 din Sectiunea Formulare .
 Ofertantii  trebuie  sa  faca  dovada  realizarii  unei  cifre  medii 
anuala  de  afaceri  pe  ultimii  3  ani  egala  sau  mai  mare  decat 
1.100. 000  lei (exclusiv TVA), respectiv  267. 334,19 Euro. 
(1Euro = 4,1147 lei la data de 05.04.2011).

In  cazul  in  care  ofertantul  face dovada ca se incadreaza  in 
categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 
privind  stimularea  infiintarii  si  dezvoltarii  intreprinderilor  mici  si 
mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de 
cifra de afaceri.

Daca  un  grup  de  operatori  economici  depune  oferta 
comuna,  fiecare  membru  al  grupului  va  prezenta 
documentele  solicitate,  iar  cerinţa  minima privind  cifra  de 
afaceri  se  demonstrează  prin  luarea  în  considerare  a 
resurselor tuturor membrilor grupului. 

IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea 
tehnica
   

Solicitat ۷          Nesolicitat □

 Se vor prezenta următoarele informaţii referitoare la:
1.  Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani
                  Solicitat  ۷                     Nesolicitat   □

 -  Se  va  completa  Anexa  nr.15 –  Declaraţie  privind  lista 
principalelor  servicii  prestate  in  ultimii  3  ani din  Sectiunea 
Formulare.
  Autoritatea  contractanta  işi  rezerva  dreptul  de  a  solicita 
contractul  încheiat  si  certificate/documente  emise  sau 
contrasemnate  de  o  autoritate  beneficiara  pentru   fiecare 
contract în parte declarat. 
   În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive 
obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei 
certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor 
de  servicii  se  realizează  printr-o  declaraţie  a  operatorului 
economic.
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  1.1 - Experienţa similara:
        Solicitat   ۷                     Nesolicitat    □
  
  Cerinţe obligatorii: 
 Ofertantul va face dovada  prestarii in ultimii trei ani de servicii 
similare  cu  cele  ofertate,  incluse  in  cadrul  unui/unor 
contract/contracte de servicii, Cod CPV: 64112000-4,  prezentate 
ca dovada  a experientei similare,  cu o valoare cumulata egala 
sau  mai  mare  decat 550  000  lei  (excl.TVA),  respectiv  133 
667,10  Euro (1Euro = 4,1146 lei la data de 08.04.2011) . 
  Pentru serviciile similare prestate in ultimii 3 ani, declarate ca 
experienta  similara,  ofertantul  va  prezenta  urmatoarele 
documente:
- completare Formular nr. 21–Experienta similara din Sectiunea 
Formulare.
  -  contractul de prestari servicii, în copie;
 - recomandare din partea beneficiarului, inregistrata, care trebuie 
sa  contina  date  despre  numele  beneficiarului,  denumirea 
serviciului,  modul  de  indeplinire  a  obligatiilor  contractuale  pe 
parcursul derularii contractului respectiv ;
sau
-Certificat  constatator privind   indeplinirea  obligatiilor 
contractuale eliberat  de autoritatea contractanta in conformitate 
cu prevederile art  361/971  din H.G. 925/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare (dupa caz).
Certificatele  de  îndeplinire  a  obligaţiilor  contractuale  se  vor 
prezenta pentru contracte încheiate cu autorităţi contractante care 
în  conformitate  cu  prevederile  HG 925/2006 pentru  aprobarea 
normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea 
contractelor  de  achiziţie  publica  din   Ordonanţa  de  Urgentã  a 
Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 
aveau obligaţia să le elibereze la finalizarea contractului.
   Nota:
 Contractul/contractele  de  servicii  prezentat(e)  ca  dovada  a 
experienţei  similare  va/vor  fi  cuprins(e)  obligatoriu  în  Anexa 
nr.15– Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate in 
ultimii 3 ani

Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
cerinţa minima privind experienţa similara  se demonstrează 
prin  luarea  în  considerare  a  resurselor  tuturor  membrilor 
grupului.

1.2. Capacitatea  de  a  livra  corespondenta  la  orice  adresa 
postala de pe intreg teritoriul national

Solicitat √                   Nesolicitat □
     
   Ofertantul are obligatia de a face dovada ca are capacitatea 
tehnica de a livra corespondenta la orice adresa postala de pe 
intreg   teritoriul  national, respectiv  livrarea  trimiterilor  la  orice 
adresa postala de pe teritoriul Romaniei. 
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Informaţii privind subcontractanţii

    Solicitat ۷         Nesolicitat □  

Daca  este  cazul,  ofertantul  are  obligaţia  de  a  preciza 
partea/părţile din contract pe care urmează sa le subcontracteze, 
procentul  de  subcontractare  si  datele  de  recunoaştere  ale 
subcontractanţilor propuşi.

 Se solicită completarea Anexei nr. 18 - Lista cu subcontractanţii 
şi  specializarea acestora din Sectiunea Formulare.  Atunci cand 
pentru  indeplinirea  contractului  de  servicii  nu  este  necesara 
subcontractarea, in cadrul formularului mai sus mentionat, se va 
face precizarea  „Nu este cazul”.

IV.5) Daca este aplicabil, modul de 
selectare/preselectare

Nu  este  aplicabil

IV.6)  Cerinte  privind  prezentarea  de 
standarde de asigurare a calitatii

      Solicitat   √          Nesolicitat    □

Cerinţe  minime:
-  Ofertantul  va  prezenta  documente  care  atesta  certificarea 
sistemului  propriu  de  management  al  calitătii  –  ISO 9001 sau 
echivalent.
-  De  asemenea,  ofertantul  va  face  dovada   respectarii 
standardelor de calitate in domeniul furnizarii serviciilor prestate. 

IV.7) Standarde de protectia mediului 
      

 Solicitat  √              Nesolicitat  □

Cerinta minima:
Ofertantul trebuie să prezinte:
- declaraţie prin care ofertantul va dovedi faptul că la elaborarea 
ofertei, a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de mediu 
şi protecţia mediului, şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii 
contractului.
  Autoritatea contractanta se raportează la: standarde de gestiune 
ecologica  bazate  pe  seriile  de  standarde  europene  sau 
internationale în domeniu, certificate de organisme conforme cu 
legislatia  comunitara  ori  cu  standardele  europene  sau 
internationale privind certificarea. 

   Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la 
nivel national si se refera la conditiile de mediu se pot obtine de la 
Ministerul  Mediului  si  Dezvoltarii  Durabile  sau  de  pe  site-ul 
http://www.mediu.ro  .  

IV.8)  Informatii  privind  conditiile  de 
munca si protecţia muncii, securităţii 
si sănătăţii ocupaţionale 

Solicitat √      Nesolicitat □

Cerinte minima:
- Ofertantul va prezenta, o declaraţie prin care va dovedi faptul că 
la  elaborarea  ofertei  a  ţinut  cont  de  obligaţiile  referitoare  la 
condiţiile de muncă şi protecţia muncii  şi  că le  va respecta pe 
parcursul  îndeplinirii  contractului.  Informaţiile  detaliate  privind 
reglementările  care sunt în vigoare şi  se referă la condiţiile  de 
muncă şi protecţia muncii,securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot 
obţine  de  la  Inspecţia  Muncii  sau  de  pe  site-ul: 
www.inspectmun.ro
Acte  Normative  ce  stabilesc  regulile  obligatorii  referitoare  la 
condiţiile de munca si de protecţie a muncii, care sunt in vigoare 
la  nivel  naţional  si  care  trebuie  respectate  pe  parcursul 
îndeplinirii contractului:

                            -             -    Legea protecţiei muncii nr. 319/2006;
                             -    Hotărârea de Guvern nr. 238/2002;

  -     Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006.
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V. PREZENTAREA OFERTEI 
   V.1)  Limba de redactare a ofertei Limba romana

Oferta si documentele care o însoţesc trebuie sa fie redactate 
in limba română.
Documentele emise de institutii /organisme oficiale din ţara in 
care ofertantul strain este rezident, precum si alte documente 
pot  fi  prezentate  in  altă  limbă cu condiţia  ca acestea sa fie 
însoţite de o traducere autorizata în limba română.

V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei  90 zile

V.3) Garanţie de participare

    Solicitat ۷       Nesolicitat □ 

1. Cuantumul garanţiei de participare:  1100 lei.
2.  Perioada  de  valabilitate  a  garanţiei  pentru  participare: 90 
zile. 
3.  Forma de constituire a garanţiei  de participare,  care va fi 
acceptată :
a)  instrument de garantare emis in condiţiile legii de o soci-
etate bancară sau de o societate de asigurări, care se prezintă 
in original, in cuantumul si pentru perioada prevăzută în docu-
mentaţia de atribuire.
Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
Instrumentul  de  garantare  trebuie  să  prevadă  dacă  plata 
garanţiei se va executa:
-  condiţionat,  respectiv  după  constatarea  culpei  persoanei 
garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau
- necondiţionat,  respectiv la prima cerere a beneficiarului,  pe 
baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garan-
tate.
b)  Ordin  de  plată  în  contul  RO04TREZ2915006XXX000180, 
cod fiscal 4417214, deschis la Trezoreria Craiova, cu condiţia 
confirmării  acestuia  de  către  banca  emitentă,  până  la  data 
deschiderii ofertelor.
Ofertantii  tip  I.M.M. care  indeplinesc  prevederile  legislatiei  in 
vigoare  (Legea  nr.  346/2004  privind  stimularea  infiintarii  si 
dezvoltarii  intreprinderilor  mici  si  mijlocii,  astfel  cum a fost  si 
completata  ulterior)  si  doresc  sa  depuna  50%  din  valoarea 
garantiei  de  participare  vor  depune  documente  prin  care 
dovedesc ca sunt I.M.M.
5. Modul de restituire a garanţiei de participare:
Restituirea garanţiei de participare se va face astfel:
− pentru oferta stabilita castigatoare in 3 zile lucratoare de la 

data constituirii garantiei de buna executie; 
− pentru oferta necastigatoare dupa incheierea contractului 

de achizitie, dar nu  mai tarziu de 3 zile lucratoare de la 
data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. 

-  Ofertantul  va  completa  Formularul  nr.  23,  de  restituire  a 
garantiei de participare-din Sectiunea Formulare.
Ofertele depuse fără constituirea garanţiei de participare, 
sau  neînsoţite  de dovada,  în  original,  a  constituirii 
garanţiei  de  participare  în  modul  solicitat  prin  prezenta 
documentaţie  de  atribuire,  vor  fi  respinse si  returnate 
nedeschise  ofertantului  dacă  este  prezent  la  şedinţa  de 
deschidere sau prin poştă dacă ofertantul  nu este prezent la 
şedinţa de deschidere.
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V.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice

Mod de transmitere a propunerii tehnice
Ofertantul are obligaţia de a face dovada îndeplinirii cerinţelor 
minime prevăzute în Caietul de sarcini .
Propunerea tehnicã va fi prezentatã astfel încât sã se asigure 
posibilitatea verificãrii cu usurinta a corespondentei propunerii 
tehnice cu cerintele minime solicitate prin Caietul de sarcini. 
  In acest scop propunerea tehnica va conţine obligatoriu un 
comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute 
in  Caietul  de  sarcini,  prin  care  sa  se  demonstreze 
corespondenta propunerii tehnice cu specificaţiile respective.

Ofertantul are obligatia de a prezenta un grafic de prestare a 
serviciilor: Formular nr. 20 B din Sectiunea Formulare.

V.5)  Modul  de prezentare  a  propunerii 
financiare

Mod de transmitere a propunerii financiare 
Propunerea  financiara  se  va  intocmi  si  prezenta  conform 
Formularului de oferta servicii – Anexa nr. 24, la care se va 
anexa  Centralizatorul de preturi servicii – Anexa nr. 25 din 
Sectiunea Formulare.
-  In  formularul  de  oferta  se  va   trece  pretul  mediu 
(exclusiv  TVA  ),  obtinut  ca  medie  a  preturilor  unitare 
(exclusiv TVA), pe tip de corespondenta, in functie de greutate.
Centralizatorul de preţuri   trebuie sa contina:
- pretul unitar in lei (exclusiv TVA),  pe tipul de corespondenta, 
conform cerintelor caietului de sarcini, in functie de greutate.  
 

V.6)Data  pentru  care  se  determina 
echivalenta euro

Curs de referinta comunicat de B.N.R. in data de  19.04.2011.

 
V.7) Modul de prezentare a ofertei Mod de prezentate a ofetei

-  Oferta (documentele  de  calificare,  propunerea  tehnica  si 
financiara se va depune  la   Primăria municipiului Craiova, str. 
A.I. Cuza, nr. 7 – Centrul de Informare al Cetăţenilor.
-  Oferta  se  va  depune  insotita  de  scrisoarea  de  inaintare 
(Anexa  nr.  45  din  Sectiunea  Formulare) si  dovada 
constituirii garantiei de participare.
 -  Număr de exemplare pe suport hartie, in:
      - original : 1 exemplar;
      - copie: 1 exemplar.
-   Ofertantul  va  sigila  oferta  si  documentele  care  însoţesc 
oferta  în  original  si  copie  în  plicuri  separate,  marcând 
corespunzător   plicurile  cu  “Original”  si,  respectiv,  “Copie”. 
Plicurile  se  vor  introduce  într-un  plic  exterior,  închis 
corespunzător  si  netransparent.  Plicurile  interioare trebuie sã 
fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a putea 
permite returnarea ofertei fără a fi deschisã, în cazul în care 
oferta  respectivã  este  declaratã  întârziatã.  Propunerea 
financiara, propunerea tehnica si documentele de calificare se 
vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzător. 
Plicul  exterior  trebuie  sã  fie  marcat  cu  adresa  autorităţii 
contractante  si  cu  inscripţia  “A nu  se  deschide  înainte  de 
data      ........04.2011, ora ...... 
Ofertantul are obligatia de a întocmi un opis al documentelor;
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Atat  originalul  ofertei  cat  si  copia  acesteia  vor  fi 
numerotate, semnate si  stampilate pe fiecare pagina.

V.8) Data limita de depunere a ofertelor 21.04.2011, orele 10,00

V.9) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei

 Ofertanţii au posibilitatea retragerii sau modificării ofertei depuse 
numai pana la data limita de depunere a ofertei ;

  Ofertele  depuse la  o  alta  adresa  a  autorităţii  contractante 
decât  cea  stabilita  sau  după  expirarea  datei  limita  pentru 
depunerea ofertei se resping si se returneaza nedeschise.

    V.10) Deschiderea ofertelor Data,  ora  şi  locul  deschiderii  ofertei:  21.04.2011,  ora 11,00, 
Primaria Municipiului Craiova – Sala Nicolae Romanescu, 
str. A. I. Cuza nr. 7.
Persoanele  care  pot  asista  la  deschiderea  ofertelor: 
Reprezentantii  imputerniciti  ai  ofertantilor.  Fiecare  persoana 
care participa la  deschiderea ofertelor  va prezenta delegatia 
(imputernicirea societatii ofertante), precum si o copie a actului 
de identitate.
Nota:
 1.În cadrul  şedinţei  de deschidere nu se va respinge nici  o 
ofertă,  cu  excepţia  celor  care  se  încadrează  în  una  dintre 
următoarele situaţii:
    a) au fost depuse după data si ora limită de depunere sau la 
o altă adresă decat cele stabilite in anunţul de participare;
     b) nu sunt insoţite de garanţia de participare, in cuantumul, 
forma  si  avand  perioada  de  valabilitate  solicitate  in 
documentaţia de atribuire.
2. Sedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal 

semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentanţi ai 
operatorilor  economici,  prezenţi  la  sedinţă,  în  care  se  va 
consemna  modul  de  desfăsurare  a  sedinţei  respective, 
aspectele  formale  constatate  la  deschiderea  ofertelor, 
elementele  principale  ale  fiecărei  oferte,  consemnandu-se 
totodată  lista  documentelor  depuse  de  fiecare  operator 
economic in parte. 
  3.  Orice decizie  cu privire  la  calificarea ofertanţilor  sau,  cu 
privire  la  evaluarea  ofertelor  se  adopta  de  către  comisia  de 
evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere 
a ofertelor.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE 
VI.1) Preţul cel mai scăzut                                        γ    
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică             □

Stabilirea  ofertei  câştigătoare  se  va  realiza  numai  prin  compararea  preturilor  (excl.TVA) 
prezentate in cadrul ofertelor corespunzatoare, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica 
sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii  economici 
participanti la procedura de atribuire.

Oferta care este declarata castigatoarein acest caz  trebuie sa indeplineasca cerintele minime 
considerate obligatorii, astfel cum acestea au fost stabilite  in Caietul de sarcini.
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La stabilirea oferei castigatoare se va lua in considerare pretul mediu(exclusivTVA), calculat 
ca medie a preturilor unitare (exclusit TVA), pe tip de corespondenta, in functie de greutate, declarat 
in formularul de oferta -Anexa nr. 24 Din sectiunea Formulare .

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
         VII.1 Ajustarea  preţului contractului 

                da               nu γ
Preţul  este  ferm si  nu  poate  fi  modificat  decat  in  cazul 
aparitiei  unor  modificari  legislative  cu  conditia  notificarii 
scrise,  de regula cu 30 de zile inainte de data modificarii 
tarifelor, dar nu mai putin de 5 zile fata de aceasta data.

VII.2.  Garanţia  de  bună  execuţie  a 
contractului          
                da γ              nu 

Cuantumul  garantiei  de  bunã  executie  a  contractului  de 
prestări  servicii:  5% din  valoarea contractului  de  prestări 
servicii (excl. TVA).
Mod  de  constituire  a  garantiei  de  bunã  executie  a 
contractului de prestări servicii:
 -   Instrument de garantare emis in condiţiile legii de o so-
cietate  bancară  sau  de  o  societate  de asigurări  care  se 
prezintă  in  original,  in  cuantumul  si  pentru  perioada pre-
văzută în documentaţia de atribuire; 
 -   Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă.
nstrumentul  de  garantare  trebuie  să  prevadă  dacă  plata 
garanţiei se va executa:

 condiţionat, respectiv după constatarea culpei per-
soanei  garantate,  in  conformitate  cu  contractul 
garantat; sau

 necondiţionat,  respectiv la prima cerere a benefi-
ciarului,  pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 
culpa persoanei garantate. 

- Retineri succesive din sumele datorate din situaţiile de 
plată lunare,  într-un cont  deschis  la  o bancă agreată  de 
ambele părţi şi pus la dispoziţia Achizitorului.
     În situaţia în care ofertantul este IMM, în conformitate cu 
legea nr. 346/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de buna 
executie.
      c) Restituirea garanţiei de bună execuţie:
   - Valoarea garantiei de buna executie aferenta  serviciilor 
prestate  se  va  elibera  in  termen  de  14  zile  de  la  data 
indeplinirii  de catre contractant a obligatiilor asumate prin 
contractul  respectiv,  daca  autoritatea  contractanta  nu  a 
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
    

Sef Birou,
Cristina Cretu 

Intocmit,
Responsabil procedura

insp. Teodora Dole 
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