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FISA DE DATE A ACHIZITIEI  
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala:COMUNA VALEA CALUGAREASCA 

Adresa:SOSEAUA NATIONALA, NR.204 

Localitate:VALEA CALUGAREASCA Cod postal:107620 Tara:ROMANIA 

Punct(e) de contact: 

In atentia ..ANDREI DANIELA..... 

Telefon: 

+40 244235444 

E-mail:licitatii@primariavaleacalugareasca.ro Fax: +40 244235444 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

Alte informatii pot fi obtinute la: 

x□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.I 

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru 

dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 

x□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.II 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 

x□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.III 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 

Zile : 3 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 

PRINCIPALE) 

x□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agentie/birou national sau federal 

□ Colectivitate teritoriala  

□ Agentie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 

 

 

□ Altele (precizati): ————————— 

□ Servicii publice generale 

□ Aparare 

□ Ordine si siguranta publica 

□ Mediu 

□ Afaceri economice si financiare 

□ Sanatate 

□ Constructii si amenajari teritoriale 

□ Protectie sociala 

□ Recreere, cultura si religie 

□ Educatie 

x□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              da □ nu □x 
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SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta 

LUCRARI PENTRU AUTORIZARE DE FUNCTIONARE  ISU PRAHOVA, SCOALA DARVARI, COM.VALEA 

CALUGAREASCA, JUD PRAHOVA  

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor  

j 

a) Lucrari                                   □X B) Produse                                    □ c) Servicii                                      □ 

Executare                                 □X 

Proiectare si executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare                                     □ 

Leasing                                          □ 

Inchiriere                                       □ 

Inchiriere cu optiune de                □ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            □ 

Categoria serviciilor 

 

Locul principal de executare 

..COM VALEA 

CALUGAREASCA...................... 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

 

II.1.3) Procedura implica 

Un contract de achizitii publice                                                                 □X 

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) 

Acord-cadru cu mai multi operatori economici          □ 

 

Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de 

participanti la acordul-cadru preconizat 

 

Acord-cadru cu un singur operator economic             □ 

 

 

 

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului 

cadru   

                                         da □ nu □ Daca DA, 

 

Reluarea competitiei se va face in SEAP: 

da □ nu □ 

__________________________________________ 

 

Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: □□□ 
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Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru: 

Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani: 

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

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in cifre): 

 

Valoarea estimata fara TVA: _________________                                                                 Moneda: ________ sau intervalul: 

intre _____________ si _______________                                                      Moneda: ________ 

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________ 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

LUCRARI PENTRU AUTORIZARE DE FUNCTIONARE  ISU PRAHOVA, SCOALA DARVARI, COM.VALEA 

CALUGAREASCA, JUD PRAHOVA  

 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 

 Vocabular principal  

Obiect principal 45300000-0  

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

 

 

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)                da □ nu □x 

 

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati                                                      da □ nu □x 

     

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              

 da □ nu □x 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 

LUCRARI PENTRU AUTORIZARE DE FUNCTIONARE  ISU PRAHOVA, SCOALA DARVARI, COM.VALEA 

CALUGAREASCA, JUD PRAHOVA. Cantitatile de lucrari au fost stabilite de catre proiectant, prin listele de cantitati. 

Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 130555                  Moneda: lei 

II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                         

da □ nu □x 

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric 

Daca da, descrierea acestor optiuni:  

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 
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Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□ 

Daca se cunoaste, (în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al 

contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in cazul 

contractelor de concesiuni) 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata in luni: 2 luni de la data emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor) 

  

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da □x  nu □ 

       Avand in vedere prevederile art.28 alin.(5) din HG 395/2016, prețul contractului se va ajusta numai în cazul 

în care au loc modificări legislative sau au vor fi emise de către Primaria Valea Calugareasca, acte administrative 

care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă 

în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                                         x da □ nu □ 

Cuantumul garantiei de participare este de 1305 lei, reprezentand 1% din valoarea estimata a contractului. 

Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda, se va face la cursul BNR din data publicarii 

invitatiei de participare in SEAP.  

Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis in 

conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind 

autorizarea sau supravegherea in conditiile legii (art.36 din HGR 395/2016)  

Este de preferat ca garanția de participare sa fie emisă de către o bancă care sa aibă corespondent în România 

Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. 

Garantia de participare este irevocabila.  

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, 

respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate 

Garantia de participare se va depune in original, la Primaria Valea Calugareasca, pana la data depunerii 

ofertelor., -Formular 8 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     da □  x        nu □ 

Cuantumul garanției de bună execuție este de 10%  din valoarea contractului fără TVA. 

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție 

publică.. 

Garantia de buna executie se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale (suma 
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inițială nu mai mică de 0,5 % din prețul contractului : 

În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi 

garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 

 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

Buget local 

__________________________________________________________________________________________________ 

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz) 

 

 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                da □ nu □x 

 

Daca da, descrierea acestor condiții__________________________________ 

 

III.1.5. Legislatia aplicabila 

 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

 H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

 O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului 

achizițiilor publice 

 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului 

sau al profesiei 

 

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 

165 și 167 din Legea nr. 98/2016. 

Motive de excludere 

1. Operatorul economic a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru 

comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 164 alineatul (1) din Legea 98/2016 

2. Operatorul economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 

bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie 

administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul 

operator economic este înființat. 

Prin excepție, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, 

taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante, îndeplinește una din următoarele 

condiții: 

a)  este mai mic de 4.000 lei; 

b)  este mai mare de 4.000 lei și mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate de 

operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora. 

 

3. Operatorul economic se află într-una din situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 
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Modalitate de indeplinire 

 

Cerințe obligatorii:  

1. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau 

de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau 

de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul 

constitutiv. Completare formular nr.1. 

Cerinta este valabila si pentru subcontractant asociat sau tert sustinator 

 

2. Certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a 

contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;  

Cerinta este valabila si pentru subcontractant, asociat sau tert sustinator 

 

       3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile 

prevazute la art.166, alin.(2), art.167 alin (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice  (daca este 

cazul) 

- alte documente edificatoare 

-declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016- completare Formular nr.3  

Cerinta este valabila si pentru subcontractant ,asociat sau tert sustinator 

 

4 Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 Legea nr.98/2016 privind 

achizițiile publice – completare Formular nr..2. 

  

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare in calitate de operator economic; 

Cerința minima:  

1. Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului in raza căruia este situat 

sediul ofertantului sau echivalent; informațiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale la data 

limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor, 

reprezentanților legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator se depune in oricare din formele: 

original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”/electronica.  

Nota:  

a. Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de 

inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei 

juridice/fizice străine de a presta servicii similare celor ce formează obiectul contractului.  

b. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 

 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
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.Lista cu principalele lucrari  duse la bun sfarsit in cadrul 

perioadei de 5 ani,  avand ca obiect lucrari de instalatii pentru 

constructii, de arhitectura si de montaj echipamente sau 

utilaje pentru stingerea incendiilor, a caror valoare cumulata 

sa fie cel putin egala cu suma de 130555 lei fara TVA, la 

nivelul a cel putin unul sau mai multor contracte. Lista 

trebuie sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari, 

indiferent daca acestia sunt publici sau privati. 

 

Modalitatea de indeplinire  

Declarație privind Lista cu principalele lucrari  

duse la bun sfarsit in cadrul perioadei de 5 ani,  

avand ca obiect lucrari de instalatii pentru 

constructii, de arhitectura si de montaj 

echipamente sau utilaje pentru stingerea 

incendiilor, a caror valoare cumulata sa fie cel 

putin egala cu suma de 130555 lei fara TVA, la 

nivelul a cel putin unul sau mai multor 

contracte. Lista trebuie sa contina valori, 

perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca 

acestia sunt publici sau privati,insotita de 

procesul-verbal de recepție finală / procesul-

verbal de recepție la terminarea lucrărilor / 

proces verbal pe obiect, certificate 

constatatoare,  care să ateste faptul că lucrările 

au fost executate în conformitate cu normele 

legale în domeniu și că au fost duse la bun 

sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: 

beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce 

caracterizează obiectul lucrării), perioada 

(inclusiv data încheierii contractului) și locul 

execuției lucrărilor, pentru 

contractele/contractul invocate drept experienta 

similara.; 

Operatorul economic poate să invoce susținerea 

unui/unor terț/terți pentru maximum 50% din 

cerința privind experiența similară 

Subcontractare 

Modalitate de îndeplinire 

Completare formular nr.5 

Sustinere capacitate tehnica si/sau profesionala 

Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din 

Legea nr.98/2016.  

Operatorul economic poate să invoce susținerea unui/unor terț/terți pentru maximum 50% din cerința privind 

experiența similară- Completare formular nr.9 si 10. 

Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii 

obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire 

respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care 

le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). 
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Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că 

va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea 

solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a 

obligațiilor de susținere asumate prin angajament. 

Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare 

privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură 

dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. 

La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire 

asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind 

capacitatea tehnică și profesională. 

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în 

care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională 

proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. 

La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la 

finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea 

cerinței privind capacitatea tegnică și profesională 

 

 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru evaluarea respectarii 

cerintelor mentionate  

 

Modalitatea de indeplinire 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da □ nu □x 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □ 

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate                         □. 

 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       da □ nu □ 

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) 

_________________________________________________________________________________________ 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                            da □ nu □ 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 

serviciilor respective 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 
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IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       Offline  □     On line  □x 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

 

Achizitie directa 

 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe 

(licitatie restransa si negociere competitivă , dialog competitiv) 

Numar de operatori economici preconizat □□□ 

sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□ 

. 

 

 

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog 

competitiv) 

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a                                                     da □ nu □x 

reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de 

solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire   

 

x○ Pretul cel mai scazut   

 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                        da □ nux 

□ 

 

IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii restrans)”  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                da □ nu □x 

Daca da, 

Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunt de intentie  

Numarul si data publicarii in SEAP 
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IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     □      □     □     □     □ 

 

Altele: ____________________________________________________________________________- 

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E.   

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: □□□ sau in zile: 150 

(de la termenul limita de primire a ofertelor) 

 

IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii) 

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                                             da □         nu □ 

Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz) 

___________________________________________________________________________________________________ 

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) 

___________________________________________________________________________________________________ 

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor fi 

atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                                                                 da □         nu □  

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta           da □         nu □ 

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) 

 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

 

La elaborarea propunerii tehnice, operatorii economici vor tine cont de prevederile caietului de sarcini. 

Propunerea tehnică va trebui sa  cuprindă următoarele:  

 

1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) prin care se va descrie : 

 

a)  resurse (personal și instalații/echipamente)  

 
2. Listele cu cantitățile de lucrări, fișele tehnice și formularele completate conform caietului de sarcini 

3. Extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport; 

4. Declarația privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate. . 

5. Avand in vedere ca lucrarea consta si in montaj de echipamente si utilaje pentru stingerea si prevenirea 

incendiilor, ofertantul va prezenta si                                                                                                                                                                                       

autorizatia ISU  pentru INSTALARE SI INTRETINERE A SISTEMELOR SI INSTALATIILOR DE 

LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR, CU EXCEPTIA CELOR CARE CONTIN ANUMITE GAZE 

FLUORURARE CU EFECT DE SERA, si autorizatia ISU  pentru INSTALARE SI INTRETINERE A 

SISTEMELOR SI INSTALATIILOR DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE 

INCENDIU. 

6.Se vor respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a 

contractului de lucrări. In acest sens, se vor prezenta declaratii pe proprie raspundere . În cazul unei asocieri, 

această declarație va fi asumată de toții membri asocierii.  

 Operatorii economici pot pot obtine informatii detaliate privind regulile obligatorii referitoare la conditiile de 

munca si protectia muncii, de la Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova, B-dul Independentei nr.12, Ploiesti, 

tel.0244/5100372. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
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Propunerea financiara se va prezenta  in lei , iar la elaborarea ei se va tine cont de prevederile caietului de 

sarcini.  

Propunerea financiara va contine: 

(a) Formularul de oferta – Formular  nr.6. 

(b) Anexa la formularul de oferta –formular nr.7 

         Propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de oferta, și centralizatorul cu lucrările executate de 

asociați, subcontractanți  

        Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor : 

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv  

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte  

- devizele ofertă;  

- lista cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări  

- fișele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice  

          Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza crieriului de atrbuire, respectiv pe baza criteriului „Pretul cel mai 

scazut. 

Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari 

prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici a unei noi propuneri 

financiare, iar contractul va fi atribuit  ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa propunerii financiare,  respectiv lipsa actului juridic de 

angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile. 

 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unui 

legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit. 

 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va tine cont de  orice costuri legate de: 

- execuția categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantități, întocmirea instrucțiunilor de întreținere și 

exploatare 

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după 

finalizarea lucrărilor 

- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor și echipamentelor necesare funcționarii 

obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Ofertele vor fi  depuse la Primaria Valea Calugareasca, pana la data de 18.09.2017, ora 10, in plic inchis , intr-un 

singur exemplar, original. 

La aceeasi data si ora, oferta financiara va fi postata in SEAP, in catalogul electronic. 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          da □ nu □x 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da □ nu □x 

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________ 

Tipul de finantare:  

Cofinantare                                      □ 

Credite externe cu garantia statului □ 

Fonduri europene                            □             Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila) 

Alte fonduri.                                    □x 

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 

Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita 
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clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici a unei  

 

noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit  ofertantului a carui noua propunere financiara are 

pretul cel mai scazut. 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  

Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a contestatiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos, nr.6, sect 3 

Localitate: 

Bucuresti  

Cod postal: Cod postal: 030084 Tara:Romania 

E-mail: 

office@cnsc.ro 

Telefon: 

+40 213104641 

 

Adresa Internet 

(URL)  

Fax: +40 213104641/ +40 218900745  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet  Fax:  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

Denumire oficiala:Primaria Valea Calugareasca-Comp achizitii 

Adresa: Sos.Nationala, nr.2014 

Localitate:valea 

calugareasca 

Cod postal:107620 Tara:Romania 

E-mail 

:licitatii@primaria

valeacalugareasca.r

o 

Telefon: :+40 244235444  

Adresa Internet 

(URL)  

Fax: :+40 244235444  
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