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Serviciul Achizitii Publice   
Nr.  121511/ 18.08.2011 

Se aprobă, 
PRIMAR, 

Antonie Solomon 

 
 
                                           FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  
 
I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

Denumire:  Municipiului Craiova 
Adresă: str. A. I. Cuza nr. 7 
Localitate: Craiova Ţara: Romania 
Contact:  Serviciul Achizitii  Publice 
In atentia: Cristina Cretu – Sef Birou  

Telefon: 0251/415 907 
 Fax:  0251/ 411 561 

E-mail: achizitii@primariacraiova.ro  
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 
√ 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 
 
  

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante      
     

 DA □                           NU    √ 
 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
□ la adresa mai sus menţionată: 
√ altele: Primaria Municipiului Craiova - Serviciul Achizitii Publice, str. A. I. Cuza nr. 1, camera 112,cod  
200585 Craiova – Dolj, tel: 0251/415907, luni – vineri intre orele 8 – 16. 

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 
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Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : 
Data:  23.08.2011 
Ora limită : 16:00 
Adresa: str. A. I. Cuza nr. 7, 200585 Craiova, Dolj 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: maxim 2 zile lucratoare de la primirea  unei astfel de 
solicitari. 
 Nota: 
- In cazul solicitarii de clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire, se va utiliza Anexa nr. 52 – 
Model solicitare de clarificari catre autoritatea contractanta din Sectiunea Formulare. 

 
I.c) Cai de atac 
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;  
Denumire: Consiliul  National  pentru  Solutionarea Contestatiilor 
Adresă: str.Stavropoleos nr.6   
Localitate:  Bucuresti                                       Cod poştal:  030084        Ţara: Romania 
E-mail: office@cnsc.ro                                                                  Telefon: 4(021) 3104641 

Adresă internet:  wwwcnsc.ro                                                      Fax: 4(021)/ 3104642 
 

I.d).Sursa de finanţare : 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit:  
Bugetul local 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare             
      DA □                          NU     √    

Dacă  DA, faceţi referire la proiect/program: 
 
II.  OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) Descriere 
II. Denumire contract: „Proiect - detalii de executie, faza unica + executia lucrarilor pentru „Consolidare 
taluz, trotuar, carosabil si retele de utilitati, str.Severinului (zona Balta Craiovita, vis-a-vis de fantana 
Obedeanu)”, 

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării 

(a) Lucrări                                         √                           (b) Produse                      □     (c) Servicii               □                                    

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

Cumpărare                     □             
Leasing                           □        
 Închiriere                        □  
Cumpărare în rate           □ 

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

Principala locaţie a lucrării:    
Municipiul Craiova - str.Severinului 
(zona Balta Craiovita, vis-a-vis de 
fantana Obedeanu) 

Principalul loc de livrare 
 
 
 

Principalul loc de prestare 
 
 

Cod CPV :  
- 71322000-1 Servicii de proiectare 
tehnica pentru constructia de lucrari 
publice;  
- 45233142-6 Lucrări de reparare a 
drumurilor;  
- 45232130-2 Lucrări de construcţii de 
canalizări de ape pluviale ;  

Cod  CPV :   □□□□□□□□ Cod  CPV :  □□□□□□□□ 
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-45112441-8 Lucrări de taluzare 

II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică:  √                    
                                                  Încheierea unui acord cadru:     □ 

II. 1.4) Termenul de realizare al proiectului tehnic si al executiei lucrarilor : 45 de zile 
II.1.5) Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul): nu este cazul 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori     
 Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim 
al participanţilor al acordului cadru vizat 

Acordul cadru  
cu un singur operator economic                           □     

Durata acordului cadru:  
Durata în ani □□              sau luni          □□□ura 4 

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: nu este cazul 

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                                                        DA  □                        NU      √        

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II. Total cantităţi lucrări : 
 Conform Caiet de sarcini nr.116821/10.08.2011.  
Valoarea estimata a lucrarilor: 296.890 lei (excl. TVA) 

 
III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract: 
III.1.1 Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere 
III.1.2. Altele  (dacă DA scurtă descriere 

     DA  □                                  NU   √    
     DA  □                                  NU   √   
     DA  □                                  NU   √      

 
IV: PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată 

Licitaţie deschisă                                          □                             
Licitaţie restrânsă                                          □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată                       □ 
Dialog competitiv                                           □ 

Negociere cu anunţ de participare              □   
Negociere fără anunţ de participare        √                                                
Cerere de oferte                                          □      
Concurs de soluţii                                        □ 

 
IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică                          DA        □                      NU    √ 

 
IV.3) Legislaţia aplicată : 
� Ordonanta de Urgentã 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, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

� Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din  Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 34/2006,  cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

� Ordinul ANRMAP nr. 314/2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu 
oferta independenta; 

� Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
� Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata si modificata ; 
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� Legea nr. 346/2004  privind stimularea infiintarii si dezvoltarii inteprinderilor mici si mijlocii; 
� Legea nr. 319/2006, legea securitatii si sanatatii in munca; 
� Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
� Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
� Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în Monitorul Oficial nr. 
37/2003, 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. 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE 
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 

Declaraţie privind situaţia 
personala a operatorului 
economic 
Solicitat   √      Nesolicitat  □ 

Cerinţă minima: completare Anexa nr. 10 din secţiunea Formulare. 
 

Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
aceasta cerinţă trebuie îndeplinită de fiecare membru al grupului. 

Declaratie privind neincadrarea   
intr-o situatie de conflict de 
interese 

 
Solicitat   √       Nesolicitat  □ 

Cerinta minima: 
Ofertantii au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere 
conform careia nu se afla intr-un conflict de interese asa cum este 
definit la art.691 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare  (Formular nr. 1 din Sectiunea Formulare). 
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
aceasta cerinţa trebuie îndeplinită de fiecare membru al grupului. 

Certificat de participare la 
licitaţie cu ofertă independentă 
 

Solicitat  √          Nesolicitat  □ 

Cerinţă minima: completare Anexa – Ordin nr.314/2010 din 
Sectiunea Formulare. 
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
certificatul va fi completat de operatorul economic nominalizat ca 
lider al asocierii. 

Certificate constatatoare privind 
indeplinirea obligatiilor de plata 
a impozitelor, taxelor si 
contributiilor de asigurari 
sociale catre bugetele 
componente ale bugetului 
general consolidat, in 
conformitate cu prevederile 
legale in vigoare in Romania 
sau in tara in care este stabilit 
ofertantul 

 
Solicitat   √            Nesolicitat  □ 

 
 

1.  Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:  
a) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor 
exigibile de plata a impozitelor si  taxelor locale si alte venituri la 
bugetul local - formulare tip emise de organele competente privind 
îndeplinirea obligaţiilor de plata, valabile la data deschiderii ofertelor. 
b) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor 
exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de 
asigurari sociale la bugetul general consolidat  - formulare tip emise 
de organismele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plata, 
valabile la data deschiderii ofertelor. 
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
aceste cerinţe trebuie îndeplinite de fiecare membru al grupului. 
 
2. Persoanele juridice straine vor prezenta:   
- Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale ţării de origine 
(certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa 
dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor 
si contributiilor catre bugetele componente ale bugetului general 
consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in 
care este stabilit, valabile la data deschiderii ofertelor.  
  Documentele vor fi prezentate în original sau copie certificata de 
ofertant „conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata  
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a acestora în limba română. 
  Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
aceasta cerinţa trebuie îndeplinită de fiecare membru al grupului. 
ATENTIE:  
Oferta depusa de un operator economic care nu si-a indeplinit 
obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de 
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general 
consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in 
Romania sau in tara in care este stabilit, va fi respinsa . 

Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de servicii orice ofertant care se afla într-una din 
situaţiile prevazute la art. 180 si art. 181 din Ordonanţa de Urgenţã 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, cu modificarile si completarile ulterioare. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice române 
                

Solicitat   √        Nesolicitat  □ 

Cerinte minime: 
Se solicita documente care dovedesc o formă de înregistrare /atestare 
ori apartenenţa din punct de vedere profesional: 
1. Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul National al 
Registrului Comertului (CUI), in copie; 
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în 
original, copie legalizată sau copie certificata de ofertant 
„conform cu originalul”, emis cu cel mult 30 zile înainte de data de 
deschidere a ofertelor, din care rezultă : 
a) ca ofertantul are ca obiect de activitate si activitati ce fac obiectul 
achizitiei publice; 
b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment, lichidare, de 
incetare a activitatii, de administrare judiciara sau cu privire la 
declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din 
aceste situaţii, referitoare la condamnari ale ofertantului pentru fapte 
penale, punerea sub stare de interdictie.   
c) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a 
activitatii, operanta in perioada de depunere a ofertei si/sau executarii 
contractului.   
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
aceasta cerinţă trebuie îndeplinită de fiecare membru al grupului. 

V. 3.) Situaţia  economico-financiară 

Informaţii privind  situaţia 
economico-financiară 
 
   Solicitat  √             Nesolicitat  □ 

 

Cerinţe minime: 
1) Ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele  
competente, in copie certificata de ofertant “conform cu originalul”. 
 Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
aceasta cerinţa trebuie îndeplinită de fiecare membru al grupului. 
 
2) Informaţii generale - completare Anexa nr. 11 din Sectiunea 
Formulare.  
Ofertantii trebuie sa faca dovada realizarii unei cifre medii anuale de 
afaceri pe ultimii 3 ani egala sau mai mare decat: 590.000 lei, 
respectiv 138.468,40 Euro (1 Euro= 4,2609 lei la data de 17.08.2011); 
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 



Anexa nr. 23 Manualul Operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, Vol. 2  

6 

infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de 
reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri. 
 
Nota:  
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
aceasta cerinta minima se demonstrează prin luarea în considerare 
a resurselor tuturor membrilor grupului.  

   În conformitate cu prevederile art.186, alin (2) din O.U.G.nr.34/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, în cazul în care ofertantul îsi demonstrează situaţia economică si financiară invocând si susţinerea 
acordată, de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, 
prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta 
confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele financiare invocate . In acest caz, ofertantul va 
prezenta Anexa nr. 19–Angajament Terţ susţinător financiar din Secţiunea Formulare.  
Persoana care asigura sustinerea financiara va completa si prezenta Declaratie privind situatia personala a 
operatorului economic – Anexa nr.10 din Sectiunea Formulare. 
De asemenea, operatorul economic - tert sustinator financiar are obligatia de a face dovada existentei  
resurselor pe care le va pune la dispozitie ofertantului, conform angajamentului ferm. 
  Mai mult, persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina 
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

1. Informaţii privind  capacitatea 
tehnică 

 
 

Se  vor  prezenta următoarele informaţii referitoare la: 
1.1. Lista privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani    

 Solicitat    □                            Nesolicitat  √  
 

 Cerinte obligatorii: Se va completa Anexa nr. 16 – Declaraţie privind 
lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani din Sectiunea 
Formulare. 
 Autoritatea contractanta îşi rezerva dreptul de a solicita certificari de 
buna executie pentru lucrarile executate in ultimii 5 ani si declarate de 
ofertant. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca 
acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada 
si locul executiei lucrarilor si dada acestea au fost efectuate in 
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse 
la indeplinire. 

1.2 Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele 
tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea 
corespunzatoare a contractului de lucrari 

 Solicitat    √                               Nesolicitat  □  
 

Cerinta obligatorie:  completare Anexa nr. 13 – Declaratie privind 
utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul din 
Sectiunea Formulare.  
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2. Informatii privind capacitatea 
profesională 

 

2.1. Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului 
angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani  
          
               Solicitat   √                                  Nesolicitat   □  
 
Cerinta obligatorie: completare Anexa nr. 14–Declaraţie privind 
efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de 
conducere din Sectiunea Formulare. 

2.2. Informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi 
calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor 
responsabile pentru execuţia lucrărilor 

Solicitat   √          Nesolicitat  □ 
  
Cerinta obligatorie: completare Anexa nr.17  din Sectiunea 
Formulare. 

3.Informaţii privind 
subcontractanţii 

 
Solicitat  √                Nesolicitat  □ 

Cerinte minime : 
Daca este cazul, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din 
contract pe care urmează sa le subcontracteze, procentul din 
valoarea contractului de lucrari care va fi îndeplinit de catre 
subcontractanţi, datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi 
si specializarea acestora. 
Se solicită completarea Anexei nr. 18 Lista cu subcontractanţii şi 
specializarea acestora din Sectiunea Formulare, însotita de 
acordul/acordurile de subcontractare. 
Atunci cand, pentru indeplinirea contractului de lucrari, nu este 
necesara subcontractarea, in cadrul formularului mai sus mentionat se 
va face precizarea  „Nu este cazul” 
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Anexa nr. 18 
- Lista cu subcontractanţii şi specializarea acestora  din Sectiunea 
Formulare. 
În conformitate cu prevederile art.11 alin. (7) din H.G. 925/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru eventualii 
subcontractantii declarati se iau in considerare resursele materiale 
si umane pentru partea lor de implicare in contract, daca sunt 
prezentate documente relevante in acest sens.  

 În conformitate cu prevederile art.190, alin (2) În cazul în care ofertantul îsi demonstrează capacitatea 
tehnică si profesională invocând si susţinerea acordată, de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia 
de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, 
încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului resursele 
tehnice si profesionale invocate (ofertantul va prezenta Anexa nr.20 – Angajament privind susţinerea tehnică 
şi profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici şi Anexa nr.21 si Anexa nr.22 – Declaraţie Terţ 
susţinător tehnic şi profesional, din secţiunea Formulare). 
   Persoana care asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale va completa si prezenta Declaratie 
privind situatia personala a operatorului economic – Anexa nr.10 din Sectiunea Formulare. 
  De asemenea, operatorul economic tert sustinator tehnic si profesional are obligatia de a face dovada 
existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie ofertantului, conform angajamentului ferm. 
   Mai mult, persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care 
determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180, din OUG nr.34/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare.   
 
 



Anexa nr. 23 Manualul Operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, Vol. 2  

8 

V.5) Standarde de asigurare a calităţii 

Cerinţe privind prezentarea de 
standarde de asigurare a 
calităţii 

 
Solicitat   √           Nesolicitat  □ 

Cerinţa obligatorie:  
- prezentare documente care atesta certificarea sistemului propriu de 
management al calităţii pentru domeniul de activitate care face obiectul 
contractului de achizitie publica  – ISO 9001: 2008 sau echivalent. 
Dupa caz, documentele prezentate, vor fi însoţite de traduceri 
autorizate în limba română . 

V.6) Standarde de protecţia mediului.  

Informatii  privind masurile de 
protectia  mediului 

           
Solicitat   √            Nesolicitat  □ 

 

Cerinţa obligatorie:  
- prezentare declaraţie pe propria raspundere 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 de prestări servicii/lucrari  
În cazul asociaţiilor, declaraţie pe proprie raspundere privind 
condiţiile de mediu trebuie să fie completată de către liderul 
asociaţiei. 
  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.  
 În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea 
contractanta acceptă certificate echivalente emise de organisme 
stabilite în alte state ale Uniunii Europene.  
   Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel 
national si se refera la conditiile de mediu se pot obtine de pe site-ul 
www.mmediu.ro 
  Dupa caz, documentele prezentate, vor fi însoţite de traduceri 
autorizate în limba română. 

         
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1)Limba de redactare a ofertei  Limba romana. 

Oferta si documentele care o însoţesc trebuie sa fie redactate in limba 
română. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a 
ofertei 

90  zile de la data de depunere a ofertei. 

VI.3) Garanţie de participare  
 

Solicitat   √            Nesolicitat  □ 

1. Cuantumul garanţiei de participare: 3.000 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 societate 
bancară sau de o societate de asigurări, care se prezintă in original, in 
cuantumul si pentru perioada prevăzută în documentaţia 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 
garantate. 

� Garantia acopera si situatia de respingere a  unei eventuale 
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contestatii, conform OUG 34/2006, art. 2781. 
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, in 
cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia 
de atribuire. 
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. 
4. Reţinerea garanţiei de participare: în condiţiile prevăzute de art.87, 
alin.1 din HG nr.925/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi în 
condiţiile art. 2781 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare. . 
5. Modul de restituire a garanţiei de participare: 
- Restituirea garanţiei de participare se va face în conformitate cu 
prevederile art.88 al HG nr.925/2006, cu modificarile şi completarile 
ulterioare; 
- Ofertantul va completa Formularul nr.23, de restituire a garantiei de 
participare-din Sectiunea Formulare. 
Nota: 
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 (conform prevederilor art.33, alin (3), lit b) din 
HG nr.925/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare). 

VI.4) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice: 

 

Ofertantul are obligatia de a respecta cerintele impuse prin Caietul de 
sarcini nr.116821/10.08.2011. 
 Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa se asigure 
posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu cerintele 
minime solicitate prin Caietul de sarcini 
 In acest scop,  propunerea  tehnica  va  contine urmatoarele: 
a) Memoriul tehnic privind documentatia de proiectare 
Documentatia de proiectare se va intocmi in conformitate cu prevederile 
HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei 
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investitii si lucrari de interventii, Ordinul MDLPL nr. 863/2008 pentru 
aprobarea instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 
28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea tuturor 
prevederilor legale in vigoare privind specificul fiecarei documentatii. 
 Proiectantul are obligaţia sa elaboreze documentaţia tehnică (piese 
scrise si piese desenate) in conformitate cu toate reglementarile in 
vigoare si a normativelor de specialitate din domeniul proiectarii 
aplicabile prezentului proiect. 
b) Metodologia pentru executarea contractului de lucrări : 
- memoriu tehnic privind tehnologia de executie a lucrarilor in baza 
listelor de cantitati si cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 
- alte informatii considerante relevante pentru evaluarea propunerii 
tehnice. 
c) programul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de 
conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiectul ofertei, 
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avizat de specialisti sau de organisme abilitate in acest sens.  
d)  listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (devize)   - 
Formular nr. F3 din Sectiunea Formulare ; 
e) listele cu cantitatile de utilaje si echipamentele tehnologice 
inclusiv dotari – Anexa nr. 39  (daca este cazul) din Sectiunea 
Formulare ; 
f) listele consumurilor de resurse materiale pe categorii de lucrari 
(devize) – Anexa nr. 41 din Sectiunea Formulare ; 
g) listele consumurilor cu mana de lucru pe categorii de lucrari 
(devize) – Anexa nr. 32 din Sectiunea Formulare; 
h) listele consumurilor de ore de functionare a utilajelor de 
constructii pe categorii de lucrari – Anexa nr. 40 din Sectiunea 
Formulare; 
i) listele cuprinzand consumurile privind transporturile pe categorii 
de lucrari (devize) – Anexa nr. 31 din Sectiunea Formulare; 
j)  agremente tehnice, declaratii / certificate de conformitate, fise 
tehnice ale producatorului / furnizorului, din care sa rezulte nivelul 
de performanta tehnica si de calitate pentru materialele de baza ce 
vor fi puse in opera.  
 k) graficul de executie a  lucrarii - Anexa nr. 36 din Sectiunea 
Formulare. 
Ofertantul va declara in mod obligatoriu furnizorii pentru materialele 
de baza ce vor fi puse in opera, in caz contrar, oferta tehnica va fi 
declarata neconforma. 

VI.5) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

 Ofertantul este responsabil pentru includerea în oferta financiară a 
tuturor cantităţilor de lucrări conform listelor de cantitati intocmite de 
catre proiectant, cu acordul beneficiarului si constructorului, parte 
integranta a documentatie de atribuire.  
  Ofertantul va include în cadrul propunerii financiare toate şi orice 
costuri legate de protejarea mediului, conform actelor normative în 
domeniu, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după 
finalizarea lucrărilor. 
Ofertantul trebuie sã prezinte: 

� formularul de ofertã lucrari (Anexa nr.29 din Sectiunea 
Formulare); 

� anexa la formularul de oferta lucrari (Anexa nr.29A din 
Sectiunea Formulare); 

� centralizatorul cheltuielilor (Formular nr. F1 ); 
� centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari 

(Formular nr. F2 ); 
Nota: 
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa 
furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii 
financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie 
publica. 
 

VI.5) Modul  de prezentare a 
ofertei 

          

a) adresa la care se depune oferta: Primaria Municipiului Craiova – 
Centrul de Informare pentru Cetateni, str. A. I. Cuza nr. 7, cod 200585 
Craiova, jud. Dolj. 
b) data limita pentru depunerea ofertei : 26.08.2011, orele 10,00 
c) numarul de exemplare: 
    - original: 1 exemplar  
    - copie: 1 exemplar  
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d) mod de prezentare: 
Ofertantul trebuie sa sigileze originalul  si copia in   plicuri separate, 
marcand corespunzator plicurile cu “COPIE” si “ORIGINAL”. Plicurile se 
vor  introduce  intr-un plic exterior, inchis corespunzator si 
netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia 
“A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA  26.08.2011, orele 11:00”. 
  Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor; 
Atat originalul ofertei cat si copia acesteia vor fi numerotate, semnate  si  
stampilate  pe  fiecare pagina. 
Oferta se va depune insotita de scrisoarea de inaintare (Anexa nr. 45), 
dovada constituirii garantiei de participare si, dupa caz, documente care 
dovedesc ca ofertantul se incadreaza in categoria IMM. 
 
NOTA:  
- Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa prin care 
persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze ofertantul in 
procedura de atribuire a contractului de achizitie publica(inclusiv 
specimenul de semnatura). 
- Ofertantul nu are dreptul : 
- sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub 
sanctiunea excluderii din competitie a  tuturor ofertelor in cauza; 
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca 
subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii 
ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. 
e) Modul de transmitere a ofertei: prin poştă sau prin depunere direct 
la sediul autorităţii contractante. 

VI.7). Data pentru care se 
determina echivalenta euro 

Curs de referinta comunicat de B.N.R. în data de  23.08.2011 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Modificarea si retragerea ofertei: 
- Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-si retrage oferta 
inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o 
solicitare scrisa in acest sens. 
- Ofertantul nu are dreptul de a-şi  retrage sau modifica oferta deja 
depusa după expirarea datei limita stabilita 
Oferte întârziate: 
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii 
contractante decat cea stabilita în anunţul de participare ori care este 
primita de catre autoritatea contractanta după expirarea datei si orei 
limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. 

VI.9) Deschiderea ofertelor  1. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 26.08.2011 orele 11:00, 
Primaria Municipiului Craiova – Sala Nicolae Romanescu, str. A. I. 
Cuza nr. 7. 
Ofertele depuse se vor deschide de comisia de evaluare. Membrii 
comisiei vor semna înaintea deschiderii, Declaratii de disponibilitate si 
confidentialitate. 
- Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentanţii 
imputerniciti ai ofertantilor.  
Fiecare persoana care participa la deschiderea ofertelor va prezenta 
delegatia (imputernicirea societatii ofertante), precum si o copie a 
actului de identitate. 
În cadrul şedinţei de deschidere nu se va respinge nici o ofertă, cu 
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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. 

 
CRITERII  DE ATRIBUIRE 
VII.1) Preţul cel mai scăzut                                                                            √                                      

VII.2)  Oferta cea ma avantajoasa din punct de vedere economic                     □               

 
  Stabilirea ofertei castigatoare se va realiza prin compararea preturilor (exclusiv TVA) prezentate in cadrul 
ofertelor admisibile. Oferta declarata castigatoare trebuie sa indeplineasca specificatiile tehnice minime 
considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite prin documentatia de atribuire.     
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI /INCHEIEREA CONTRACTULUI 
 
VIII.1)Ajustarea pretului contractului 

   Da    □                        Nu     √ 
Pretul contractului este ferm si nu se va actualiza   

VIII.2) Garantia de buna executie a 
contractului 

         
Da     √                  Nu     □ 

Garantia de buna executie se constituie de catre contractant in 
scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, 
calitativa si in perioada convenita a contractului. 
a) Cuantumul garantiei de bunã executie a contractului de 
lucrari: 10 %  din  valoarea contractului, exclusiv  TVA. 
b) Mod de constituire a garantiei de bunã executie: 
 - instrument de garantare emis in condiţiile legii de o societate 
bancară sau de o societate de asigurări care se prezintă in 
original, in cuantumul si pentru perioada prevăzută în 
documentaţia de atribuire;  
Garanţia de bună execuţie 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 
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 face dovada ca se incadreaza in 
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categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii, în conformitate cu 
prevederile Legii 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: 
 Garantia de buna executie se va elibera/restitui astfel: 
- pentru  elaborare Proiect Tehnic detalii de executie: in cel mult 
14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca 
nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 
- pentru executie lucrarii : 

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data 
incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, 
daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data 
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii este minim; 

- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de 
garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de 
receptie finala. 
Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie, oricand pe parcursul indeplinirii 
contractului, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, cu obligaţia de a 
notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile ce nu au fost 
respectate. 
 d) Reţinerea garanţiei de bună execuţie:  
- în condiţiile prevăzute de art. 91din HG nr. 925/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

   
 
 

                  Şef Serviciu, 
                 Cristina  Creţu  

Întocmit, 
Responsabil  procedura                                                                                                            

 insp. Sorin Pena 

 


