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FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI 

 

Secțiunea I: Autoritatea contractantă 

I.1) Denumire și adrese  

Denumire oficială: Comuna DUMBRAVITA Număr național de înregistrare: 

RO 

Adresă: localitatea DUMBRAVITA, Strada PETOFI SANDOR nr. 31, jud. Timiş 

Localitate: 

DUMBRAVITA 

Cod NUTS: RO424 

Timis 

Cod poștal: 307160 Țară: Romania 

Persoană de contact: GEORGIANA ALESU Telefon: +40 764527576 

E-mail: contact@primaria-dumbravita.ro Fax: +40 256214272 

Adresă (adrese) internet 

Adresa principală: (URL)  

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

I.2) Tipul autorității contractante 

○ Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, 

inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

○ Agenție/birou național sau federal 

○ Autoritate regională sau locală 

○ Agenție/birou regional sau local 

○ Organism de drept public 

○ Instituție/agenție europeană sau organizație 

internațională 

○ Alt tip: 

I.3) Activitate principală 

○ Servicii publice generale 

○ Apărare 

○ Ordine și siguranță publică/sectorială 

○ Mediu 

○ Afaceri economice și financiare 

○ Sănătate 

○ Locuințe și facilități pentru comunitate 

○ Protecție socială 

○ Recreere, cultură și religie 

○ Educație 

○ Altă activitate: Servicii generale ale administratiilor 

publice 

 

Secțiunea II: Obiectul contractului 

II.1) Obiectul achiziției 

II.1.1) Titlu: Proiectare și execuție lucrări de construcții 

– montaj în localitatea Dumbrăvița ȋn cadrul Proiectului 

„Achiziționarea și instalarea sistemului de 

supraveghere video pentru creșterea siguranței și 

prevenirea criminalității, in localitatea Dumbrăvița, 

județul Timiș” 

Număr de referință: 28/ 2018 

II.1.2) Cod CPV principal 45310000-3 - Lucrări de instalaţii electrice 



 

 

II.1.3) Tipul contractului ● Lucrări ○ Produse ○ Servicii 

II.1.4) Descriere succintă: 

Proiectare și execuție lucrări de construcții – montaj în localitatea Dumbrăvița ȋn cadrul Proiectului „Achiziționarea 

și instalarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității, in localitatea 

Dumbrăvița, județul Timiș” 

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 6 zile 

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 4 

zile. 

II.1.5) Valoarea totală estimată 

Valoarea fără TVA  342.482,77 lei 

II.1.6) Informații privind loturile 

Contractul este împărțit în loturi ○ Da ○ Nu 

II.1.7) Valoarea totală a achiziției (fără TVA) 

Valoarea: [         ] (A se indica valoarea totală a achiziției. Pentru informații despre contractele individuale, a se utiliza 

secțiunea V) 

Sau 

Oferta cea mai scăzută: [         ] / Cea mai ridicată ofertă: [         ] luată în considerare 

Monedă: [     ] [     ] [     ] 

(în cazul acordurilor-cadru – valoarea maximă totală pentru întreaga durată a acestora) 

(în cazul sistemelor dinamice de achiziții – valoarea contractului (contractelor) care nu a (au) fost inclus(e) în anunțurile 

anterioare de atribuire a contractelor) 

(în cazul contractelor bazate pe acordurile-cadru, dacă este cazul – valoarea contractului (contractelor) care nu a(au) 

fost inclus(e) în anunțurile anterioare de atribuire a contractelor) 

[Această secțiune se completează numai în cadrul unui anunț de transparență voluntară care vizează situațiile de la 

art. 2 d alin. 4 Directiva 89/665/CEE și 92/13/CEE și Directiva 2009/81/CE] 

II.2) Descriere 

II.2.1) Titlu: Proiectare și execuție lucrări de 

construcții – montaj în localitatea Dumbrăvița ȋn 

cadrul Proiectului „Achiziționarea și instalarea 

sistemului de supraveghere video pentru creșterea 

siguranței și prevenirea criminalității, in localitatea 

Dumbrăvița, județul Timiș” 

Lot nr.: 

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e) 

71322000-1- Servicii de proiectare tehnica pentru constructii de lucrari publice 

II.2.3) Locul de executare: 

Cod NUTS: RO424 Timis Locul principal de executare: localitatea Dumbrăvița  

II.2.4) Descrierea achiziției publice: 

Proiectare și execuție lucrări de construcții – montaj în localitatea Dumbrăvița ȋn cadrul Proiectului „Achiziționarea și 

instalarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității, in localitatea 

Dumbrăvița, județul Timiș” 

Valoarea fără TVA  342.482,77 lei 

II.2.5) Criterii de atribuire 



 

 

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 

II.2.6) Valoarea estimată 

Valoarea fără TVA [                  ] Monedă [   ][   ][   ][   ] 

(în cazul acordurilor cadru sau sistemelor dinamice de achiziții - valoarea maximă totală estimată pentru întreaga 

durată a acelui lot) 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții: 

Durata: 6 luni   

Contractul se reînnoiește ○ da ○ nu        Descrierea reînnoirilor: 

II.2.8) Durata sistemului de calificare: 

○ Începere: (zz/ll/aaaa) / Încheiere (zz/ll/aaaa) 

○ Durată nedeterminată 

□ Reînnoirea sistemului de calificare 

Formalități necesare pentru a evalua dacă cerințele au fost îndeplinite: 

II.2.9) Informații privind limitarea numărului de candidați care urmează să fie invitați (cu excepția licitației 

deschise) 

Numărul de candidați preconizat: [         ] 

sau Număr minim preconizat: [         ] / Număr maxim: [         ] 

Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați: 

II.2.10) Informații privind variantele 

Vor fi acceptate variante ○ da ○ nu 

II.2.11) Informații privind opțiunile 

Opțiuni ○ da ○ nu    Descrierea opțiunilor: 

[Dacă este cazul, se completează prin coroborare cu prevederile art. 165 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, respectiv 

art. 160 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016 (prelungire cu maxim 4 luni), sau, după caz, cu art. 104 alin. (8) din Legea nr. 

98/2016 respectiv art. 117 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 99/2016.] 

II.2.12) Informații privind cataloagele electronice 

□ Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic 

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene 

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene ○ da ○ nu 

Identificarea proiectului: „Achiziționarea și instalarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și 

prevenirea criminalității, in localitatea Dumbrăvița, județul Timiș”. 

II.2.14) Informații suplimentare: 

 

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice 

III.1) Condiții referitoare la contract 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate 

III.1.1.a)  

Garantia de participare                                      Da                                                          NuX 



 

 

III.1.1b) Garantie de buna executie                   DaX                                                       Nu 

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se 

va constitui in in oricare din formele de HG-395/2016, prin la art. 40, alin(l)-(g) din virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in 

conditiile legii si devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In 

acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea 

Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la 

dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis 

nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului AC 

urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului 

pana la concurenta sumei stabilite drept GBE in documetatia de atribuire. 

Garantia de buna executie-GBE- se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie 

publica. In cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obligatia de a 

completa garantia in corelatie cu noua valoare. 

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie: pe intrelga durata de executie a contractului de lucrari precum si 

pe perioada de garantie acordata lucrarii. Restituirea se va face conform art. 42 alin. 4 din HG nr. 395/20l6. 

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:  Asociere 

conform art. 53 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare  

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz) 

                       Da                                         NuX 

III.1.5. Legislatia aplicabila 

a) Legea privind achizitiile publice nr. 98/ 2016; cu modificarile si completarile ulterioare 

b) HG nr. 395/ 2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acord - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

c) Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a 

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea 

si functionarea Consiliului National de Sorutionare a contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare  

d) www.anap.gov.ro; 

H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 10/1995 ; Hotărârea de Guvern nr. 766/ 1997; 

HG nr. 907/2016; Legea nr. 161/2003; Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 ; Legea nr. 319 din 14 iulie 

2006 ; Legea 50/1991 ; Hotărârea de Guvern nr. 51/1996; Hotărârea de Guvern 273/1994; Hotărâre nr. 226 din 2 aprilie 

2015; O.U.G. nr. 58/2016; Standarde naționale și reglementări tehnice în domeniu 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1.a) Situația personală a candidatului/ofertantului: 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016  privind achiziţiile publice 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016  privind achizitiile publice 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din  Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din  Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 

Declaraţie privind evitarea conflictului de interese 

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Alesu Georgiana - Inspector 

Specialitate - Presedinte comisie de evaluare, Cosmin Dan – Consilier personal primar - membru comisia de 

evaluare, Gal Ladislau - Inspector specialitate - Membru comisia de evaluare, Gabriel-Eugen NICOARĂ - 

Expert cooptat, BUGARIN HORIA-GRIGORE - Primar, GRUI SERGIU DORIN - Viceprimar, Consilieri: 

BLEDEA VASILE, CIONCA DANIEL, FARCA DORIN, FĂGĂRAŞ-TIGRIS ALEXANDRU-GEORGE, 

MALAC VICTOR, MĂRGĂU SORIN-NICOLAE, MIKLOS ARPAD, PEREANU BOGDAN-CATALIN, PEŢ 

IOAN, POPESCU LIVIU, SANDOR DANIEL-FLORIN, SIRMON SIMONA, SPERLEA ALINAELENA, 

TELEAGĂ DANIELA-DORINA, VLĂDESCU RADU-GEORGE, ZINCĂ OVIDIU-CĂLIN 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale:  

http://www.anap.gov.ro/


 

 

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara 

rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare 

a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de 

achiziție publică/sectorială. (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent CAEN principal sau secundar din 

Certificatul constatator) 

Documentele justificative care se depun si probeaza indeplinirea celor asumate: 

- Certificat Constatator emis de Registrul Comertului de pe langa tribunalele teritoriale in conformitate cu Legea 

nr. 26/1990 privind Registrul comertului actualizata sau in cadrul ofertantilor straini, documente echivalente emise in 

tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. 

Pentru persoanele fizice/ juridice straine documentele care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare vor fi prezentate 

in traducere autorizata in limba romana 

- certificat de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante de plata a impozitelor, taxelor locale si alte 

venituri ale bugetului local -in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul,, 

- certificat de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante de plata impozitelor ,taxelor si contributiilor 

de asigurari sociale la bugetul consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala -Directia Generala a Finantelor 

Publice) -in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul” 

- cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control 

in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ act constitutiv. 

- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza 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. 

III.2.2) Situația economică și financiară 

III.2.3) Capacitatea tehnică și profesională 

Experienta similara 

a. Ofertantul va face dovada ca, in ultimii 3 ani (perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor), a prestat 

servicii similare in valoare cumulata de minim 4.600,00 lei fara TVA, la nivelul a unul sau maxim trei contracte. Prin 

servicii similare se inteleg servicii de proiectare pentru lucrări de instalatii electrice - montaj sisteme de supraveghere 

video. 

Pentru aceste servicii se vor anexa certificari de buna executie (procese verbale de receptie/ recomandari/certificate 

constatatoare, etc.) continand valori, perioade, beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante 

sau clienti privati. 

b. Ofertantul va face dovada ca, in ultimii 5 ani (perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor), a executat 

lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentului contract, lucrari a caror valoare cumulata a fost de minim 

330.000,00 lei la nivelul a maxim trei contracte.  

Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege: lucrări de instalatii -montaj sisteme de supraveghere video si 

instruire utilizatori. 

Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta: certificari de buna executie (procese verbale de receptie, 

documente constatatoare, recomandari, alte documente relevante) – in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea: 

„conform cu originalul” 

III.2.4) Standarde de asigurare a calitatii 

III.2.5) Contracte rezervate (dupa caz) 

                      Da                                         NuX 

□ Contractul este rezervat unor ateliere protejate  

□ Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejată 

III.3) Condiții referitoare la contract 

III.2.1) Informații privind o anumită profesie  

□ Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii 



 

 

Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile: 

III.2.2) Condiții de executare a contractului: 

III.2.3) Informații privind personalul responsabil cu executarea contractului 

□ Obligație de a preciza numele și calificările profesionale ale angajaților desemnați pentru executarea contractului 

 

Secțiunea IV: Procedură 

IV.1) Procedura 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare                

IV.1.1a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                     Offline                            Online X 

IV.1.1b) Tipul procedurii 

Achizitie directa X 

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe – nu este cazul 

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului – nu este cazul 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/ CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 

IV.2.1) Criterii de atribuire 

Pretul cel mai scazut X 

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

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

28/ 2018 

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract 

                                    da □ nu X 

Dacă da, 

Anunț de intenție □ Anunț despre profilul cumpărătorului□ 

Numărul anunțului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicări anterioare (după caz) □ 

Numărul anuntului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numărul anuntului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunț de intenție  

Numărul și data publicării în SEAP 

IV.3.3) Limba sau limbile în care poate fi redactata oferta sau cererea de participare    română 

Moneda în care se transmite oferta financiară (în cazul procedurilor online sau offline cu etapa finală de L.E.)   RON 

IV.3.4) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta  

durata în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice 



 

 

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea 

verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu 

cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din 

documentația de atribuire. 

În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin 

raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în 

cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant 

pentru execuția contractului. 

Se recomandă ca propunerea tehnică să cuprindă secțiunile din structura caietului de sarcini, după cum urmează: 

1)Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) din care să rezulte încadrarea în durata contractului de 

achiziție publică prin Planificarea fizică a activităților pe săptămâni, cu indicarea fazelor/etapelor de realizare a 

acestora, în ordinea și succesiunea logică a evenimentelor informații care vor trebui să probeze transpunerea 

prevederilor caietului de sarcini într-un plan de implementare fezabil. Daca anumite activitati sunt realizate de 

subcontractanti in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate distinct ; 

2) Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate; 

3) Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale (dacă e cazul). 

4) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de începere lucrări 

fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți 

de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu 

cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, document ce va fi semnat olograf; 

5) Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe proprie răspundere a ofertantului 

din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de 

mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări (model - 

formularul nr. 5). care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului. 

6) Cerinte minime privind operatorul economic: Sistemul de supraveghere video (proiectare si executie) se va realiza 

de către operator economic licenţiat IGPR. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca 

licentierea/autorizarea conform dispozitiilor art. 78 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu 

modificarile si completarile ulterioare, societatile comerciale licentiate sau autorizate sa desfasoare activitati în 

domeniul sistemelor electronice de securitate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic 

European au obligatia notificarii Inspectoratului General al Politiei Române la semnarea contractului cu derulare în 

totalitate sau în parte pe teritoriul României, iar începerea executiei se face dupa obtinerea acordului autoritatii. 

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și 

protecția muncii, s e c u r i t ă ț i i ș i s ă n ă t ă ț i i î n m u n c ă , s e p o t o b ț i n e d e l a I n s p e c ț i a M u n c i i s 

a u p e s i t e - u l http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. 

Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține 

de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o 

persoană desemnată din partea Autorității Contractante. 

Planificarea vizitei se va face la tel: +40 256214272, fax: +40 256214272, e-mail krista.robert@primaria-

dumbravita.ro  

Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 2 zile lucrătoare 

înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță intenția de a participa la vizită. 

Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării vizitei. 

Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca 

fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora 

ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și 

proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. 

Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări 

sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. 

Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si 

de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri 

superioare. 

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii 

tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă 

dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea proiectării/executării lucrărilor până la remedierea 

situației constatate. 

Pentru achiziția de servicii de elaborare a proiectului tehnic (PTh), în cazul în care, operatorul economic care a 

elaborat studiul de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenții / sau alte documentații tehnice ce 

stau la baza sau fac parte din caietele de sarcini, se regăsește printre ofertanți în calitate de 

ofertant/asociat/subcontractant/terț susținător, se va verifica dacă acesta a adus la cunoștința comisiei de evaluare 

această stare de fapt, și dacă a făcut dovada prin prezentarea unei declarații în acest sens, că implicarea sa în activitatea 

de elaborare a acestora, nu este de natură să denatureze concurența prin apariția unui eventual conflict de interese 
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Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea activităților propuse de operatorii 

economici în cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor solicitate prin 

caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin propuneri/activități care intră în 

contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate 

din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor 

din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. 

IV.4.2. Modul de prezentare al propunerii financiare 

Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale.  

1) Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de autoritatea contractantă), incluzând 

toate informațiile solicitate; 

2) Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul. 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de: 

- toate lucrările stabilite precum și cele implicite ce decurg din executarea contractului în privința proiectării, 

construcției, testării și finalizării lucrărilor. Aceasta include toate responsabilitățile constructorului pentru obținerea 

avizelor, aprobărilor și autorizațiilor, instalațiile de construcție, forța de muncă, supravegherea, materialele, montajul, 

asigurările, profitul, costuri indirecte, taxe, împreună cu toate riscurile generate, răspunderi și obligații ce decurg din 

contract. 

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

lucrărilor, - procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în opera a materialelor şi echipamentelor necesare 

funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini. 

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

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

Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă (formularul nr. 4) care va avea în anexă: 

1. Graficul de prețuri 

2. Graficul de plăți - defalcate pe activitățile principale/categoriile de lucrări 

- Proiectare 

- Executia lucrarilor 

Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate 

stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea 

definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări 

ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații: a) 

în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi 

corectat în mod corespunzător; b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în considerare 

valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două 

zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice 

motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), 

nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante. 

În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul 

se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de 

ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, 

prin urmărirea ordinii în care aceștia sunt precizați în documentația de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui 

sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se clasează pe poziția 1, autoritatea contractantă va 

reface clasamentul luând considerare ceilalți factori de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora 

în documentația de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la realizarea 

departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut pentru factorul de 

evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate). Oferta 

câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația 

în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se 

fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea contractantă va stabili clasamentul final 

în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”. În eventualitatea 

în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, 

autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin 

noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior 

menționate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor 

stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament. 

IV.4.3. Modul de prezentare al ofertei 

 Oferta trebuie sa contina următoarele:   

- Documente de calificare  

- Propunere tehnica  

- Propunere finaciara. 



 

 

 

Ofertele vor fi inaintate intr-un plic (colet) sigilat avand inscrise urmatoarele: <<Adresa autoritatii contractante 

Comuna Dumbravita, strada PETOFI SANDOR nr. 31, localitatea Dumbravita, judet Timis 

Denumirea contractului pentru care se depune oferta si numarul de referinta al Anuntului de participare la procedura 

de atribuire a contractului de achizie publica. 

Numele/ denumirea ofertantului>> 

 

Oferta se depune intr-un singur exemplar, ORIGINAL, Operatorii economici vor depune ofertele la sediul A.C., 

trebuie sa fie inregistrati in SEAP si sa aiba incarcata oferta in SEAP, la data depunerii ofertei -dovada se va introduce 

in plicul cu Documentele de calificare 

Propunerea tehnica va fi introdusa intr-un plic separat marcat Propunere tehnica-original 

Propunerea financiara va fi introdusa intr-un plic separat marcat Propunere finnaciara-original 

Documentele de calificare vor fi depuse in plic separat, marcat cu original. 

Ofertele se inregistreaza la registratura Primariei Comunei Dumbravita, strada PETOFI SANDOR nr. 31, localitatea 

Dumbravita, judet Timis 

 

Termenul limita de depunere a ofertei la sediul A.C. este data si ora limita din Invitatia de participare 

 

Dupa evaluarea ofertelor si desemnarea operatorului economic castigator, autoritatea contractanta initiaza procedura 

de achizitie publica si finalizeaza in SEAP, „Cumpararea directa” de la ofertantul castigator 

 

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

VI.1) Această achiziție este periodică                                                                   da □ nu X 

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: ____________________ 

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/ program finantat din fonduri comunitare 

Da                                NuX 

Tipul de finnatare 

Buget de stat 

Cofinantare 

Credite externe cu garantia statului 

Fonduri europene X 

VI.3) ALTE INFORMATII 

- Se pot obtine de la Birou Achizitii Comuna Dumbravita telefon: +40 764527576; Fax: +40 256214272 

VI.4) Proceduri de contestare 

VI.4.1) Organismul de soluționare a contestațiilor  

Denumire oficială:  Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) 

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3,  

Localitate: București Cod poştal: 030084 Ţară: România 

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.310.46.41  

Adresă Internet: 

www.portal.cnsc.ro 

Fax:  021.310.46.42/   021.890.07.45  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) 

Denumire oficială:   

Adresă:  

Localitate:  Cod poştal:  Ţară:  

E-mail:  Telefon:   

Adresă Internet (URL):  Fax:    

VI.4.3) Procedura de contestare 

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor 

fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016 actualizata. Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea 

nr. 101/2016 actualizata  

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informații privind procedura de contestare 

Denumire oficială: 

Adresa: 

Localitate: Cod poștal: Țara: 
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E-mail: Telefon:  

Adresă Internet (URL)  Fax:  

 

 


