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I. SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1) DENUMIRE ȘI ADRESĂ 

Denumire oficială COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ 

CIF 2614279 

Adresa: Strada Ștefan cel Mare, nr. 174, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț 

Cod NUTS  RO214 

Țara  ROMÂNIA 

Cod poștal 617500 

Punct(e) de contact / E-

mail/fax 

FILIP IONELA-MIHAELA – Cons. Comp Achiziții Publice,  

IFTODE OANA-MARIA – insp. Comp Proiecte, programe și dezvoltare locală 

comunavinatorineamt@gmail.com  

Telefon 0233/251001 

Fax 0233/251307 

Adresa internet (URL) www.vinatorineamt.ro  

I.2) COMUNICARE 

Documentele de achiziții 

publice sunt disponibile 

pentru acces direct, 

nerestricționat, complet 

si gratuit  

Atasate prezentei solicitări  

Ofertele trebuie depuse la Oferta va fi depusă la sediul autorității contractante, compartiment Achizitii Publice 

pe cd/dvd (cu sesiune inchisa) până la data 16.07.2020, ora 12:00. Documentele de 

pe cd/dvd vor fi semnate cu semnătură electronica extinsă și va fi sigilat într-un plic 

ce va fi depus la compartimentul Achiziții Publice, unde va fi înregistrat. Valoarea 

totală a ofertei financiare va fi depusă în seap, în Catalogul electronic. In acest sens, 

ofertantul va include in formularul de Oferta, numărul de referinta, codul CPV si 

denumirea pozitiei din cadrul Catalogului SEAP. Astfel, comisia de evaluare 

verifica pozitia din Catalogul electronic in momentul evaluarii ofertei financiare. 

Toate documentele ce compun Oferta (pe cd/dvd) vor fi semnate cu semnătură 

electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii 

de certificare acreditat în condițiile legii. 

La accesarea Documentației de atribuire atasate pe site, potențialii Ofertanți sunt 

invitați să examineze toate documentele și să notifice Autorității Contractante 

eventualele conflicte, erori, discrepanțe etc. sau să solicite clarificările care sunt 

considerate necesare, cu cel putin 3 zile inainte de termenul limita de depunere 

a ofertelor. Eventualele solicitari de clarificari vor fi transmise pe adresa de e-

mail comunavinatorineamt@gmail.com. Raspunsul la eventualele clarificari vor 

fi depuse pe site-ul www.vinatorineamt.ro la sectiunea Achizitii Publice – Anunturi 

2020, cu cel putin 2 zile inainte de depunerea ofertelor. 

mailto:comunavinatorineamt@gmail.com
http://www.vinatorineamt.ro/
http://www.vinatorineamt.ro/
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Autoritatea Contractantă consideră că Documentația de atribuire oferă potențialilor Ofertanți suficiente detalii, cu 

privire la cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura o informare completă, corectă și 

explicită cu privire la prezenta achizitie și, pe această bază, să decidă dacă depun sau nu o Ofertă în cadrul acestei 

achizitii.  

I.3) TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

AUTORITATE REGIONALA SAU LOCALĂ 

I.4) ACTIVITATE PRINCIPALĂ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ este o autoritate având ca activitate principală Servicii generale ale administratiilor 

publice și este Autoritatea Contractantă care derulează această achizitie. 

II. SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) OBIECTUL ACHIZITIEI 

Titlu EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII INFIINTARE 

CENTRU MULTIFUNCTIONAL „TINUTUL ZIMBRILOR”, finanțat prin FEADR 

submăsura 19.2, contract de finanțare nr. C 1920072S214012907158/22.01.2020. 

Cod CPV principal 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) 

Tipul contractului LUCRĂRI  

Descriere succintă a 

contractului 

În ceea ce privește obiectivul de investiții INFIINTARE CENTRU 

MULTIFUNCTIONAL „TINUTUL ZIMBRILOR”, finanțat prin FEADR submăsura 

19.2, contract de finanțare nr. C 1920072S214012907158/ 22.01.2020, se doreste 

construirea unui centru destinat persoanelor varstnice si/sau cu dizabilitati, astfel 

necesitatea si oportunitatea rezida din faptul ca este necesara construirea unui spatiu 

in care sa se desfasoare diverse activitati sociale.  

Detalii tehnice conform Proiectului tehnic atasat prezentului anunt. 

Scopul final al proiectului este protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor 

varstnici si/sau cu dizabilitati prin desfasurarea de servicii de protectie sociala intr-un 

spatiu adecvat desfasurarii activitatilor sociale. 

Valoarea totală 

estimată 

Valoarea totală estimată fără TVA: 412657.11 lei din care eligibil fara TVA: 

396018.44 lei 

Sumele indicate nu includ TVA. 

Monedă RON 

Informații despre Loturi – nu este cazul 

II.2) DESCRIERE 

Locul de executare  

Codul NUTS: RO214 

Locul principal de 

executare 

ROMÂNIA, JUDEȚUL NEAMT, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ 

Descrierea achiziției 

publice 

Conform specificatiilor din Caietul de Sarcini si Proiectul tehnic atasat prezentului 

anunt. 

Criteriul de 

atribuire 

Pretul cel mai scazut 
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Durata contractului 

Durata în luni sau în 

zile 

12 luni 

Contractul este supus 

reînnoirii 

NU  

Informații privind 

variantele 

 

Vor fi acceptate 

variante 

NU 

 

Informații despre opțiuni 

Opțiuni NU 

Informații despre fondurile Uniunii Europene 

Achiziția se referă la 

un proiect / program 

finanțat din fonduri 

ale Uniunii Europene 

DA, finanțat prin FEADR submăsura 19.2, contract de finanțare nr. C 

1920072S214012907158 din 22.01.2020. 

Tipul de finanțare FEADR 

II.3) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI/ACORDULUI-CADRU 

Ajustarea prețului Contractului NU 

III. SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 

III.1. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Această secțiune include informații despre: 

i. cerințele minime pentru participarea la această procedură, 

ii. situațiile care ar putea duce la excluderea unui Operator Economic din procedură (motive de excludere) și la 

modul de prezentare a informațiilor pentru a demonstra că un Operator Economic nu se află în situațiile de 

excludere, 

iii. îndeplinirea criteriilor de calificare și modalitatea de îndeplinire a criteriilor de calificare. 

Ofertanții poartă responsabilitatea examinării cu atenție a Documentației de atribuire, inclusiv a oricărui Amendament 

emis în timpul pregătirii Ofertelor, precum și obținerii tuturor informațiilor solicitate cu privire la orice condiții sau 

obligații aplicabile Ofertantului prin depunerea unei Oferte în cadrul acestei achizitii.  

III.1.1. CERINȚE REFERITOARE LA MOTIVELE DE EXCLUDERE 

Cerințele enumerate mai jos în legătură cu motivele de excludere se adresează oricărui Operator Economic implicat în 

achizitie, indiferent de rolul acestuia (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător). 

Orice Operator Economic care participă la această achizitie trebuie să demonstreze că nu se află în niciuna dintre 

situațiile care ar putea duce la excluderea sa din procedură, așa cum sunt acestea descrise în Legea 98/2016, conform 

SUBSECŢIUNII 2: Paragraful 2: Motive de excludere a candidatului/ofertantului art. 164, 165, 167 și 169. 

Motive de excludere Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț 

Susținător) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de 

conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau 

de control În cadrul acestuia nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situațiile menționate la 
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articolul 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la 

condamnările penale. 

Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț 

Susținător) nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 165 alin. 

(1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata 

impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, 

Susținător de terța parte) nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situațiile menționate la 

articolul 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere legate de 

insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale. 

Operatorii Economici nu vor fi excluși din prezenta achizitie directa, chiar dacă există motive de excludere dacă 

aceștia demonstrează că se încadrează în oricare dintre situațiile menționate la articolele 165 alin. (3), 166 alin. (2), 

167 alin. (2) și 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, și anume dacă:  

i. Operatorul Economic, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, 

taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora 

sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, 

inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. 

ii. cuantumul impozitelor, taxelor și contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate de Operatorul 

Economic și restante este mai mic de 10.000 lei (pentru echivalența monetară se va face referire la cursul de 

schimb publicat de cursul BNR din ziua publicării Anunțului de participare. 

iii. Autoritatea Contractantă stabilește, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de Operatorul 

Economic, că Operatorul Economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență are 

capacitatea de a executa Contractul de achiziție publică/Acordul-cadru. Aceasta presupune că Operatorul 

Economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de 

reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul 

fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare 

aprobat de instanță. 

iv. Entitatea Contractantă consideră dovezile prezentate ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a 

credibilității prin faptul că Operatorii Economici au adoptat măsuri de conformitate care vizează: (i) 

remedierea consecințelor oricăror infracțiuni sau abateri și (ii) prevenirea eficientă a săvârșirii unor noi 

infracțiuni sau a altor fapte ilicite. 

În continuare sunt prezentate informații suplimentare care vor fi utilizate de Operatorii Economici ca date de intrare 

pentru pregătirea DUAE (răspuns).  

Informații 

referitoare la 

conflictul de 

interese 

În conformitate cu art. 167 alin (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă 

exclude din participarea la procedura de atribuire orice Operator Economic care se află într-

o situație de conflict de interese în sensul art. 59 din Legea 98/2016 și care nu poate fi 

remediată prin măsuri pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese 

în sensul celor enumerate la art. 62, alin. (3) din Legea 98/2016. 
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Pentru a preveni, a identifica și a remedia în mod eficient conflictele de interese care pot 

apărea pe parcursul derulării procedurii de atribuire, astfel încât să se evite orice denaturare 

a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți Operatorii Economici, Autoritatea 

Contractantă comunică în cele ce urmează numele persoanelor cu funcție de decizie în cadrul 

Autorității Contractante: 

− Petrariu Maria – primar,  

− Cosofret Vasile - viceprimar 

− Iftode Oana-Maria – inspector asistent Compartiment Proiecte programe – dezvoltare 

locala – presedinte comisie de evaluare 

− Filip Ionela-Mihaela - Inspector asistent compartiment achizitii publice; - membru 

comisie de evaluare 

− Loghin Vasile – inspector superior, Birou Urbanism, transport taxi – membru comisie de 

evaluare 

− Irimia Iuliana – Inspector asistent, Compartiment Asistenta Sociala; - membru comisie 

de evaluare 

− Avadanei-Rosu Elena – inspector principal Birou Financiar Contabil – membru comisie 

de evaluare 

Consilieri locali: Ciubotaru Alexandru, Ursache Vasile, Vartic Mihai, Andrusca Elena, 

Gherasim Neculai, Loghin Ioan, Iacoboaea Victor, Birliba Vasile, Mihaeasa Veronica, 

Dascalu Gavril Aurica, Baciu Viorel, Ursache Vasile, Urzică Alexandru, Guşavan 

Constantin. 

Așa cum este definit la art. 59 din Legea 98/2016, o situație de conflict de interese reprezintă 

orice situație în care membrii personalului Autorității Contractante sau ai unui furnizor de 

servicii de achiziție care acționează în numele Autorității Contractante, care sunt implicați în 

desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct 

sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi 

perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul 

procedurii de atribuire. 

Situațiile potențial generatoare de conflict de interese sunt cele enumerate la art. 60 din Legea 

98/2016, dar nu se limitează la acestea: 

i. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a: 

a. persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al 

unuia dintre Ofertanți, Terți Susținători sau Subcontractanți propuși ori a persoanelor 

care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare 

a unuia dintre Ofertanți, Terți Susținători ori Subcontractanți propuși; 

b. unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu 

persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de 

supervizare a unuia dintre Ofertanți, Terți Susținători ori Subcontractanți propuși; 

c. unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii 

rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, 
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financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi 

afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

ii. situația în care Ofertantul individual/membrul Asocierii/Subcontractantul 

propus/Terțul Susținător are drept membri în cadrul consiliului de 

administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori 

asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie 

în cadrul Autorității Contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat 

în procedura de atribuire; 

iii. situația în care Ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea Contractului/Acordului-cadru persoane care sunt soț/soție, rudă 

sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu 

persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității Contractante sau al furnizorului 

de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; 

iv. situația în care Ofertantul individual/membrul Asocierii/ Subcontractantul 

propus/Terțul Susținător are drept membri în cadrul consiliului de 

administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori 

asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie 

în cadrul Autorității Contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat 

în procedura de atribuire; 

v. situația în care Ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea Contractului/Acordului-cadru persoane care sunt soț/soție, rudă 

sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu 

persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității Contractante sau al furnizorului 

de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire 

Informații legate de 

motivele de 

excludere în 

legătură cu 

abaterile 

profesionale grave 

Conform art. 167 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractantă exclude din 

procedură orice Operator Economic care se face vinovat de abateri profesionale grave. 

Pentru a fi exclus din motive de "abatere profesională gravă" în cadrul acestei proceduri de 

atribuire, Operatorul Economic trebuie să fi fost declarat vinovat de o abatere profesională 

gravă, ceea ce îi pune în discuție integritatea, printr-o decizie a unei instanțe judecătorești 

sau a unei autorități administrative. 

Informații legate de 

motivele de 

excludere în 

legătură cu 

denaturarea 

concurenței 

Conform art. 167 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă exclude din 

procedură orice Operator Economic pentru care a obținut suficiente indicii 

rezonabile/informații concrete pentru a considera că Operatorul Economic a încheiat cu alți 

operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură 

cu procedura în cauză. 

Cel puțin următoarele situații sunt considerate ca reprezentând indicii plauzibile pentru a 

considera că Operatorul Economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care 

vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în 



9 

 

următoarele situații: 

i. ofertele transmise de 2 sau mai mulți operatori economici participanți la procedura 

de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conținutului 

documentelor nestandardizate potrivit Documentației de atribuire; 

ii. în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanți 

la procedura de atribuire se regăsesc aceleași persoane sau persoane care sunt 

soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune 

de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură; 

iii. un ofertant a depus două sau mai multe oferte, atât individual cât și în comun cu alți 

operatori economici sau doar în comun cu alți operatori economici; 

iv. un ofertant a depus Ofertă individuală/în comun cu alți operatori economici și este 

nominalizat ca Subcontractant în cadrul unei alte Oferte.  

Pentru a evita încadrarea în motivele de excludere de mai sus sau altele similare care ar putea 

duce la denaturarea concurenței, un Ofertant (fie individual, fie ca membru al unei Asocieri) 

nu va depune mai mult de o Ofertă. 

Ofertantul care depune mai multe Oferte va fi respins și toate Ofertele prezentate de 

respectivul Ofertant vor fi respinse.   

Subcontractanții nominalizați în cadrul unei Oferte nu au dreptul să depună o Ofertă în nume 

propriu sau într-o asociere în cadrul aceleiași proceduri de atribuire. 

Informații legate de 

motivele de 

excludere privind 

încetarea anticipată 

a contractelor 

anterioare, plata de 

daune-interese sau 

alte sancțiuni 

comparabile 

Conform art. 16, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă exclude din 

procedură orice operator economic care a demonstrat că și-a încălcat în mod grav sau repetat 

obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui 

contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiat anterior, iar aceste 

încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau 

alte sancțiuni comparabile. 

Cel puțin următoarele situații sunt considerate a reprezenta în cadrul acestei proceduri de 

achiziție o încălcare gravă a obligațiilor contractuale:  

i. neexecutarea contractului; 

ii. prestarea/executarea unor servicii/lucrări care prezintă neconformități majore care le 

fac improprii utilizării conform destinației prevăzute în contract. 

Pentru a verifica dacă Operatorii Economici (Ofertanți individuali, membri ai unei Asocieri, Subcontractanți, Terți 

susținător) nu se află în niciuna dintre situațiile privind motivele de excludere enumerate anterior, următoarele informații 

sunt aplicabile. 

Pentru verificarea neincadrarii in motive de excludere, Operatorii Economici (Ofertantul individual, membru al 

Asocierii, Subcontractant, Terț Susținător) trebuie să furnizeze la cererea Autorității Contractante documente, după cum 

este detaliat mai jos.  

Documentele ce vor 

fi prezentate la 

cererea Autorității 

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea 

contractului de achiziție publică, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de 

Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să 
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Contractante prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea 

tuturor criteriilor de calificare. 

Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor 

Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (Subcontractanți sau Terți 

susținători), dacă este cazul. 

Documentele suport includ, dar nu se limitează la: 

i. caziere judiciare (cazierul judiciar al Operatorului Economic și al membrilor 

organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al Operatorului 

Economic sau al persoanelor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control 

în cadrul acestuia, așa cum sunt identificate aceste persoane în Certificatul 

Constatator al Operatorului Economic eliberat de registrul profesional sau registrul 

comerțului din țara în care este stabilit Operatorul Economic); 

ii. certificate de atestare fiscală și / sau alte documentele justificative emise în țara 

în care este stabilit Operatorul Economic (certificat de atestare fiscală care indică 

nivelul obligațiilor bugetare datorate și restante aferente impozitelor, taxelor și 

contribuţiilor la bugetul general consolidat, în limitele specificate de prevederile 

legale aplicabile (art. 166 din Legea nr. 98/2016) – buget de stat și buget local; 

documente care demonstrează că Operatorul Economic poate beneficia de derogările 

prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea 98/2016;  

iii. alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara în care este 

stabilit Operatorul Economic. 

Potențialii Ofertanți, rezidenți în Uniunea Europeană și în țările din Spațiul Economic 

European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la următoarea 

adresă: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care 

urmează să fie prezentate ca documente justificative (dacă acestea sunt disponibile în țara 

respectivă).  

Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba 

ROMÂNĂ 

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a: 

i. solicita informații suplimentare de la respectivul Operator Economic în scopul 

evaluării încadrării în situațiile legate de motivele de excludere; 

ii. solicita în mod direct informații de la autoritățile competente în caz de incertitudine 

legată de oricare dintre motivele de excludere; 

Autoritatea Contractantă va solicita o singură dată ca un Ofertant să înlocuiască un 

Subcontractant pentru care s-a demonstrat în urma evaluării că există motive de excludere.  

Autoritatea Contractantă va solicita o singură dată ca un Ofertant să înlocuiască un Terț 

Susținător pentru care s-a demonstrat în urma evaluării că există motive de excludere. 

III.1.2. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE 

Informațiile și formalitățile necesare pentru evaluarea îndeplinirii cerinței minime de calificare legate de capacitatea de 

exercitare a activității profesionale sunt prezentate mai jos. 

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Cerința referitoare 

la înscrierea într-un 

registru profesional 

sau comercial în 

conformitate cu 

cerințele legale din 

țara în care este 

stabilit operatorul 

economic 

Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontractant și Terț 

Susținător) trebuie să fie înscriși într-un registru profesional sau comercial din țara în care 

sunt stabiliți. 

Cerința minimă menționată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru profesional 

sau comercial trebuie să fie îndeplinită de toți Operatorii Economici implicați în procedură, 

indiferent de rolul acestora: Ofertant (Operator Economic individual), membru al unei 

Asocieri, Subcontractanții nominalizați sau Terți Susținători pe care se bazează Ofertantul. 

Documentele ce vor 

fi prezentate la 

cererea Autorității 

Contractante 

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea 

contractului de achiziție publică, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de 

Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va 

prezenta documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea 

tuturor criteriilor de calificare. 

Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor 

Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (Subcontractanți sau Terți 

susținători), dacă este cazul. 

Documentele actualizate trebuie să: 

i. demonstreze că: 

a. Operatorul Economic este constituit în mod legal în țara sa de origine și nu se află 

în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, 

b. își desfășoară activitatea profesională în mod legal pe piață: 

i. există corespondență între obiectul principal al Contractului/Acordului-cadru și 

activitatea economică indicată în Actul Constitutiv al operatorului Economic 

sub forma codului NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în 

Comunitatea Europeană) sau echivalent pentru Operatorul Economic/Operatorii 

Economici având rolul de Ofertant. 

ii. există corespondență între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în 

cadrul procedurii și activitatea economică menționată în documentul de 

constituire a Operatorului Economic sub forma codului NACE (Clasificarea 

statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană) sau echivalent 

pentru Subcontractant/Subcontractanți și / sau Terțul Susținător/Terții 

Susținători. 

Documentele justificative:  

i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comerțului sau documente 

echivalente emise de autoritățile competente din țara în care este stabilit Operatorul 

Economic; 

ii. alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legislația 

țării în care este stabilit. 
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Dacă este cazul, cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă 

tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură 

(Subcontractanți sau Terți susținători), dacă este cazul. 

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile 

competente în cazul în care există incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime de 

calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale. 

III.2. SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ 

Informațiile și formalitățile necesare pentru a evaluarea îndeplinirii cerinței minime de calificare legate de situația 

economică și financiară. – NU ESTE CAZUL 

III.3. CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ 

Informațiile și formalitățile necesare pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor legate de capacitatea tehnică și profesională 

– NU ESTE CAZUL. 

III.4. CERINȚA PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT PE CARE OFERTANTUL 

INTENŢIONEAZĂ SĂ O/LE SUBCONTRACTEZE 

Cerința referitoare 

la informațiile 

despre 

subcontractanții 

propuși 

Informații care trebuie prezentate pentru Subcontractanții propuși 

În cazul în care Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori 

Economici) intenționează să subcontracteze o parte din obiectul Acordului-cadru, iar 

Subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii Ofertei, acesta trebuie să prezinte 

informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze. 

Ofertantul trebuie să prezinte cel puțin Acordul/Acordurile de subcontractare cu 

Operatorul Economic/ Operatorii Economici care îndeplinește/ îndeplinesc rolul de 

Terț Susținător pentru demonstrarea cerinței minime referitoare la experiența 

profesională relevantă în ceea ce privește principalele lucrări executate în mod 

corespunzător.  

III.5. INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTELE REZERVATE 

Contracte rezervate  NU  

Contractul nu este rezervat  atelierelor protejate și operatorilor economici, al căror scop este 

integrarea socială și profesională a persoanelor și cu handicap. 

III.6. DEPOZITELE ȘI GARANȚIILE SOLICITATE 

Garanția de 

participare 

NU 

Garanția de bună 

execuție 

Garanția de bună execuție este solicitată: 10% din valoarea contractului. 

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii 

contractului de executie lucrari. 

Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (4) din 

Anexa la HG nr. 395/2016 și în formele menționate la art. 40 din Anexa la HG nr. 395/2016. 

Garanția de bună execuție va fi executată de către Autoritatea Contractantă în situațiile 

prevăzute la art. 41 din Anexa la HG nr. 395/2016. 
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Garanția de bună execuție se eliberează/restituie în condițiile prevăzute la art. 42, alin. (4) 

din Anexa la HG nr. 395/2016: ”In cazul contractelor de lucrari, autoritatea contractanta are 

obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza: 

    a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal 

de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar 

riscul pentru vicii ascunse este minim; 

    b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor 

executate, pe baza procesului-verbal de receptie final”  

III.7. FORMA JURIDICĂ PE CARE O VA LUA GRUPUL DE OPERATORI ECONOMICI CĂRUIA I SE 

ATRIBUIE CONTRACTUL 

Forma juridică pe 

care o poate lua 

grupul de Operatori 

Economici căruia i 

se atribuie 

contractul. 

Orice Operator Economic are dreptul de a participa în comun cu alți Operatori Economici la 

procedura de atribuire, conform art. 53 din Legea nr. 98/2016. 

Asocierile de persoane fizice și / sau juridice pot depune o Oferta Comună fără a fi obligate 

să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiția ca toate persoanele care 

participă la Asociere să îndeplinească cerința de constituire legală în țările în care sunt 

stabilite.  

În cazul în care Ofertantul este o Asociere de Operatori Economici, Acordul de asociere 

depus împreună cu Oferta trebuie să stipuleze cel puțin următoarele: 

i. toți membrii Asocierii vor fi responsabili în mod solidar pentru prezentarea Ofertei 

și pentru executarea contractului precum și pentru executarea ulterioară a lucrărilor 

în conformitate cu prevederile Contractului.  

ii. reprezentantul desemnat al Asocierii are autoritatea de a desfășura toate activitățile, 

inclusiv de a primi plăți, pentru și în numele oricărui membru al Asocierii în timpul 

procedurii de atribuire și, în cazul în care Asocierea va fi desemnată câștigătoare, pe 

durata executării Contractului. 

iii. membrul, desemnat ca partener principal (lider), confirmat prin depunerea unei 

împuterniciri semnate de semnatarul (persoanele) împuternicit(e) legal al/ale fiecărui 

membru al Asocierii; 

Oferta prezentată de o Asociere formată din doi sau mai mulți Operatori Economici trebuie 

să îndeplinească cerințele enumerate mai jos: 

i. Să includă confirmarea scrisă emisă de fiecare membru al Asocierii, inclusiv de 

liderul Asocierii, pentru aceeași persoana/ aceleași persoane autorizând 

semnatarul/semnatarii Ofertei să angajeze Ofertantul (ca Asociere) în procedura de 

atribuire. 

ii. Oferta va fi semnată de reprezentantul autorizat al Asocierii. 

Oferta va fi semnată astfel încât sa angajeze în mod legal toți membrii Asocierii și va include 

Acordul de asociere care va stipula toate elementele identificate mai sus. 

III.8) LEGISLAȚIA APLICABILĂ 

Desfășurarea acestei proceduri este reglementată de legislația română privind achizițiile publice, după cum este indicat 

mai jos.   
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Legislația 

aplicabilă 

Această procedură este guvernată de următoarele:  

i. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 

din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 98/2016); 

ii. Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată 

în Monitorul Oficial al României nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările și 

completările ulterioare (HG nr. 395/2016);  

Legislația română în vigoare se aplică pentru toate situațiile care nu se regăsesc în mod expres 

în Documentația de atribuire.   

Legislația în limba română poate fi consultată la: www.anap.gov.ro. 

IV. SECTIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1. TIPUL PROCEDURII 

Tipul procedurii ACHIZITIE DIRECTA 

IV.2. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE 

Publicare anterioară 

privind această 

procedură 

NU 

 

Termen limită 

pentru primirea 

Ofertelor 

Oferta va fi transmisa pana la data 16.07.2020, ora 12:00. 

Limba/limbile în care 

pot fi depuse Ofertele 

LIMBA ROMÂNĂ 

Orice document trebuie să fie în limba procedurii, respectiv în limba română. 

Perioada minimă pe 

parcursul căreia 

ofertantul trebuie să 

își mențină oferta 

Durata în luni:3 de la termenul limită de primire a Ofertelor 

Condiții de 

deschidere a 

Ofertelor 

Ofertele se vor deschide in ziua urmatoare termenului limita de depunere a ofertelor. 

 Informații despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 

Accesarea ofertelor se va realiza de catre Comisia de evaluare, la sediul autoritatii 

contractante. 

Accesarea ofertelor se finalizează cu un proces verbal în care se consemnează modul de 

desfășurare al ședinței respective, aspectele formale constatate la accesarea ofertelor, dacă 

documentele au fost semnate cu semnătură electronică extinsă, elementele principale ale 

fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator 

economic în parte utilizându-se ca referință cerințele din prezentul anunt si Caietul de 

Sarcini. 

http://www.anap.gov.ro/
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IV.3. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.3.1) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE 

Modul de 

prezentare a 

Propunerii Tehnice 

Propunerea Tehnică va include: 

i. Formularul de Propunere Tehnică (conform formularului pus la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă în Secțiunea D – Formulare pentru depunerea Ofertei a 

Documentației de atribuire), incluzând toate informațiile solicitate, în 

conformitate cu solicitările din Caietul de Sarcini cu toate Anexele aferente; 

ii. Documentele tehnice care nu conțin informații legate de prețuri. 

IV.3.2) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 

Modul de 

prezentare a 

Propunerii 

Financiare 

Propunerea Financiară va include următoarele elemente: 

i. Completarea valorii Ofertei de preț în Catalogul electronic; 

ii. Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă în Secțiunea D – Formulare pentru depunerea Ofertei a 

Documentației de Atribuire), incluzând toate informațiile solicitate, în 

conformitate cu solicitările din Caietul de Sarcini cu toate Anexele aferente, 

inclusiv indicarea numarului de referinta, codului CPV si denumirii pozitiei in 

cadrul Catalogului electronic; 

iii. Documentele de fundamentare a prețului.  

IV.3.3) MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

Informații relevante 

pentru 

transmiterea/ 

depunerea 

Ofertelor  

Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate conform instrucțiunilor din 

prezentul document, cel târziu la data limită pentru primirea Ofertelor specificate în prezentul 

anunt. 

Ofertanții vor avea în vedere faptul că valoarea totală a Propunerii Financiare trebuie să fie 

prezentată în LEI, moneda stabilită de Autoritatea Contractantă în prezentul anunt. 

Prețurile incluse de Ofertant în Propunerea Financiară vor respecta următoarele cerințe: 

i. Oferta de preț trebuie să acopere toate lucrările și serviciile solicitate în Caietul de 

sarcini, așa cum sunt descrise în Documentația de atribuire. 

ii. Prețul care urmează a fi completat în Formularul de Ofertă trebuie să fie preluat din 

Propunerea Financiară și trebuie să fie prețul total al Ofertei. 

iii. Prețul total inclus în Propunerea Financiară trebuie să fie stabilit de către Candidatul 

Selectat luând în considerare toate informațiile incluse în Caietul de sarcini. 

Oferta poate fi respinsă ca inacceptabilă dacă: 

i. Propunerea Financiară este prezentata într-un format diferit de cel specificat în 

Secțiunea D - Formulare pentru depunerea Ofertei a Documentației de atribuire 

ii. prețul propus nu rezultă în mod clar din Propunerea Financiară 

iii. prețul depășește valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită de Autoritatea 

Contractantă. 
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IV.3.4) REGULI ȘI CERINȚE SPECIFICE REFERITOARE LA PREZENTAREA OFERTEI 

Documente 

solicitate de la 

Ofertanți 

Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:  

A. Formularul DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN 

LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

B. Formularul DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN 

LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

C. Formularul DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE 

INTERESE POTRIVIT ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 (Ofertant individual, 

membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător); 

D. Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii, dacă este cazul; 

E. Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoană, 

autorizând persoana desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în 

procedura de atribuire, dacă este cazul 

F. Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la 

susținerea financiară a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor 

referitoare la situația economică și financiară și anexele acestuia constând în 

documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții 

susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură 

îndeplinirea angajamentului de susținere, dacă este cazul; 

G. Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la 

susținerea tehnică și profesională a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea 

criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia 

constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către 

terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din 

urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere, dacă este cazul; 

H. Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții 

cunoscuți la momentul depunerii Ofertei, dacă este cazul. 

I. Propunerea Tehnică 

J. Propunerea Financiară  

Formularele care vor fi utilizate de către Potențialii Ofertanți pentru a depune o Ofertă 

sunt incluse în Secțiunea – Formulare pentru depunerea Ofertei. 

La transmiterea Ofertei, separarea informațiilor tehnice de cele financiare este obligatorie.   

Documente 

solicitate de 

Autoritatea 

Contractantă a fi 

prezentate în baza 

prevederilor art. 

196, alin. (2) din 

Legea nr. 98/2016 și 

Aceste documente vor fi solicitate: 

i. Ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire în 

aplicarea prevederilor art. 196, alin. (2) din Legea 98/2016 și art. 132, alin. (2) 

din Anexa la HG nr. 395/2016 sau  

ii. Ofertantului clasat pe locul al doilea în baza prevederilor art. 66, alin. (1) și (2) 

din Anexa la HG nr. 395/2016.  

Documentele ce vor fi solicitate de Autoritatea Contractantă sunt: 
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art. 132, alin. (2) din 

Anexa la HG nr. 

395/2016 sau art. 66, 

alin. (1) și (2) din 

Anexa la HG nr. 

395/2016 sau 

art.196, alin. (1) din 

Legea nr. 98/2016 

1. Cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul operatorului economic, așa cum rezultă 

din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv sau, în cazul ofertanților 

străini, documente echivalente emise în țara de rezidență; 

2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

teritorial, sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de 

rezidență; 

3. Certificat de atestare fiscală privind lipsa obligațiilor cu privire la plata impozitelor, 

taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) 

la momentul prezentării sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise 

în țara de rezidență; 

4. Dacă este cazul, documente prin care operatorul economic demonstrează că poate 

beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2) și/sau art. 171 

din Legea nr. 98/2016. 

Perioada de 

valabilitate a 

Ofertei 

Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la termenul-limită de primire a 

Ofertelor. 

În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, 

Autoritatea Contractantă poate solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate 

a Ofertei. 

În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca 

fiind inacceptabilă. 

 

IV.4. EVALUAREA OFERTELOR 

Evaluarea 

îndeplinirii cerințelor 

minime de calificare  

Evaluarea fiecărei Oferte se va face în conformitate cu cerințele specifice prevăzute la 

alin. 3.1 CONDIȚII DE PARTICIPARE a acestor Instrucțiuni către Candidați. 

Cerințele minime de calificare referitoare la: 

i. Motivele de excludere, 

ii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

vor fi verificate: 

i. pentru fiecare operator economic implicat în fiecare Ofertă primită, indiferent de 

rolul operatorului economic (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, 

Subcontractant, Terț susținător); 

Evaluarea 

Propunerilor Tehnice 

Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Tehnică: 

i. este depusă în conformitate cu formularul inclus în Secțiunea - Formulare 

pentru depunerea Ofertei a Documentației de atribuire. 

ii. se referă la întregul obiect al contractului. Nu se accepta Propuneri Tehnice 

care se referă numai la o parte din obiectul contractului. 

iii. Demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor minime din Caietul de sarcini. 
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Evaluarea 

Propunerilor 

Financiare 

Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Financiară: 

i. se referă la întregul obiect al contractului. Nu se acceptă Propuneri 

Financiare care se referă numai la o parte din obiectul contractului. 

ii. Este corelată cu informațiile incluse în Propunerea Tehnică. Toate lucrările 

și serviciile descrise în Propunerea Tehnică trebuie acoperite prin prețuri în 

Propunerea Financiară. 

Activitățile descrise în Propunerea Tehnică, dar pentru care nu sunt incluse preturi, vor fi 

considerate ca fiind incluse în prețul lucrărilor prezentate de către Ofertant în Propunerea 

Tehnică.  

Pentru aceste lucrări Autoritatea Contractanta va plăti doar prețul stabilit în Propunerea 

Financiară și nimic în plus, chiar dacă acestea sunt realizate în timpul executării 

Contractului. 

Autoritatea Contractantă poate solicita clarificări/completări ale informațiilor prezentate 

de Ofertanți cu privire la Propunerile Financiare. 

Solicitarea de clarificări se realizează prin intermediul e-mailului. 

Ofertanții transmit răspunsul prin intermediul e-mailului, după cum este descris mai jos 

la secțiunea Clarificări solicitate de Autoritatea Contractantă Ofertanților. 

 

 

 

 


