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SECTIUNEA I
INFORMATII GENERALE
SecŃiunea I conŃine informaŃiile generale referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achiziŃie publică, care sunt destinate potenŃialilor ofertanŃi interesaŃi să participe la procedura aplicată pentru
atribuirea contractului de furnizare. InformaŃiile din această secŃiune sunt, după caz, completate, adaptate sau
detaliate în cadrul secŃiunii II.
În măsura în care prevederile secŃiunii I nu sunt modificate în cadrul secŃiunii II, acestea devin obligatorii atât
pentru autoritatea contractantă, cât şi pentru ofertanŃi pe toată perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziŃie publică.
A. Introducere
In contextul angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana in cadrul capitolului 1
“Libera circulatie a marfurilor” si a recomandarilor Comisiei Europene, a fost adoptata Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006.
Scopul noii legislatii il constituie:
 Promovarea concurentei intre operatorii economici;
 Garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;
 Asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;
 Asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire
Licitatia deschisa
Licitatia deschisa reprezinta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica la care orice operator
economic interesat are dreptul de a depune oferta.
Licitatia deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.
Se iniŃiază prin transmiterea spre publicare a unui anunŃ de participare prin care se solicită operatorilor
economici depunerea de oferte.
A.1. InformaŃii privind autoritatea contractantă
A.1.1. InformaŃiile privind autoritatea contractantă, precum şi sursele de finanŃare asigurate pentru
îndeplinirea contractului de furnizare sunt prezentate în Fişa de date a achiziŃiei.
A.2. Scopul aplicării procedurii
A.2.1. Autoritatea contractantă invită persoanele juridice sau fizice interesate să depună ofertă în scopul
atribuirii contractului de furnizare a produselor descrise în Fişa de date a achiziŃiei şi în Caietul de sarcini.
A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achiziŃie publică se aplică procedura indicată în Fişa de date a
achiziŃiei.
A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziŃie publică
Pe parcursul intregului proces de achizitie publica, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute in vedere
urmatoarele principii:
 nediscriminarea;
 tratamentul egal;
 recunoasterea reciproca;
 transparenta;
 proportionalitatea;
 eficienta utilizarii fondurilor publice;
 asumarea raspunderii.
Prin NEDISCRIMINARE se poate intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca
orice operator economic, indiferent de nationalitate:
 sa poata participa la procedura de atribuire
 sa aiba sansa de a deveni, contractant.
Efecte obtinute:
•
Deschiderea si dezvoltarea pietei;
•
Obtinere de valoare pentru banii cheltuiti
Prin TRATAMENT EGAL se poate intelege stabilirea si aplicarea oricand pe parcursul procedurii de atribuire de
 reguli,
 cerinte,
 criterii
identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni
contractanti.
Efecte obtinute:
•
Instituirea unui cadru bazat pe incredere, corectitudine si impartialitate pe tot parcursul procesului
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de achizitie publica;
Eliminarea elementelor de natura subiectiva care ar putea influenta deciziile in procesul de
achizitie publica.
Atentie! Nici o autoritate contractanta nu are voie sa acorde tratament preferential unui operator economic
doar pentru simplul motiv ca este situat in aceeasi localitate/zona/ regiune/tara sau ca este persoana fizica sau
juridica.
Prin RECUNOASTERE RECIPROCA se poate intelege acceptarea:
 produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene;
 diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din alte state;
 specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national.
Efecte obtinute:
•
Eliminarea tratamentului preferential acordat operatorilor economici locali;
•
Deschiderea si dezvoltarea pietei achizitiilor publice.
Prin TRANSPARENTA se poate intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la
aplicarea procedurii de atribuire.
Efecte obtinute:
•
Anticiparea succesiunii activitatilor pe parcursul procesului de achizitie publica;
•
Asigurarea “vizibilitatii” regulilor, oportunitatilor, procedurilor si a rezultatelor;
•
Claritatea documentelor elaborate pe parcursul derularii procesului de achizitie;
•
Intelegerea de catre operatorii economicii a necesitatilor autoritatii contractante si a modului in
care acestea se reflecta in cadrul cerintelor din documentatia de atribuire.
Prin PROPORTIONALITATE se poate intelege asigurarea corelatiei intre:
 necesitatea autoritatii contractante,
 obiectul contractului de achizitie publica,
 cerintele solicitate a fi indeplinite.
Efecte obtinute :
•
Eliminarea cerintelor restrictive.
Prin EFICIENTA UTILIZARII FONDURILOR PUBLICE se poate intelege aplicarea procedurilor de
atribuire competitionale si utilizarea de criterii care sa reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in
vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.
Nota: Se vor lua in considerare, daca este cazul, si efectele concrete preconizate a se obtine in
domeniul social sau in cel al protectiei mediului si promovarii dezvoltarii durabile.
Banii publici sunt epuizabili astfel incat trebuie utilizati judicios pentru a sustine dezvoltarea durabila.
Pentru aceasta trebuie avute in vedere obiectivele sociale, etice si de protectie a mediului.
Atentie! Prin prisma dezvoltarii durabile, cel mai scazut pret nu reprezinta intotdeauna cea mai buna valoare.
Prin ASUMAREA RASPUNDERII se poate intelege determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor
persoanelor implicate in procesul de achizitie publica, urmarindu-se asigurarea:
 profesionalismului,
 impartialitatii
 independentei
deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces.
Efecte obtinute:
• Limitarea aparitiei erorilor pe parcursul procesului de achizitie publica;
• Reducerea fraudei si coruptiei.
A.4. LegislaŃie aplicabilă
A.4.1. Atribuirea contractului de achiziŃie publică se realizează în conformitate cu prevederile urmatoarelor
actelor normative indicate in Fisa de date a achizitie
•
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B. Procesul de achizitie publica
Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul
sau dreptul de utilizare al acestuia, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica.
Etapa
Operatiune
1.
Elaborarea documentatiei de atribuire/ de - stabilire specificatii tehnice
- stabilire clauze contractuale
selectare
- stabilire cerinte minime de calificare, daca este cazul,
criterii de selectare
- stabilire criteriul de atribuire
-daca este cazul, solicitarea garantiei de participare
- completarea Fisei de date a achizitiei
- stabilire formularelor si modelelor
- anunt catre Ministerul Finantelor Publice privind
verificarea procedurala
-definitivare documentatie de atribuire
- publicarea anuntului de participare
2. Chemare la competitie
- punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire
- raspuns la solicitarile de clarificari
- reguli de participare si de evitare a conflictului de interese
- primirea ofertelor
3. Derulare procedurii de atribuire
-daca este cazul, constituirea garantiei de participare
- deschiderea ofertelor
- examinare si evaluare ofertelor
- stabilire ofertei castigatoare
- daca este cazul, anularea procedurii
- notificare rezultat
4. Atribuire contract de achizitie publica
- perioada de asteptare
-daca este cazul, solutionare contestatii
- semnare contractului
- transmitere spre publicare a unui anunt de atribuire
- definitivarea dosarului de achizitie publica
5.
Definitivare dosar de achizitie publica
- daca este cazul, constituirea garantiei de buna executie
6. Derulare contractului
- intrare in efectivitate
- indeplinirea obligatiilor asumate si receptii partiale
7.
- receptie finala
Finalizare contractului
- daca este cazul, eliberare garantie de buna executie
B.1. Documentatia de atribuire
 Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerintele formale, tehnice si financiare,care
permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie publica si pe baza caruia operatorul economic isi va
elabora oferta.
Atentie! Documentatia de atribuire trebuie sa fie clara, completa si fara echivoc.
 Documentatia de atribuire trebuie sa fie finalizata inainte de transmiterea:
• spre publicare a anuntului de participare,
sau
• catre operatorii economici a invitatiei de participare.
 Documentatia de atribuire se poate obtine prin urmatoarele modalitati:
 asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice;
 punerea la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens sau, dupa caz,
caruia i s-a transmis o invitatie de participare, a unui exemplar, pe suport hartie si/sau pe suport magnetic.
Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a opta care modalitate de transmitere a documentatiei de atribuire o
alege.
Daca, documentatia de atribuire este pusa la dispozitie pe suport hartie si/sau pe suport magnetic, atunci autoritatea
contractanta are dreptul de a stabili un pret, cu conditia ca acesta sa nu depaseasca costul multiplicarii documentatiei,
la care se poate adauga, daca este cazul, costul transmiterii prin posta.
 Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda, cel putin:
 Caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva
 Clauzele contractuale obligatorii
 Fisa de date a achizitiei
 Formulare si modele
Autoritatea contractanta are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea
faptului ca aceasta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de
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valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a
contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor legale care instituie obligatii ale
autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice. Atribuirea contractului pe loturi trebuie precizata in
documentatia de atribuire.
B.1.1. Elaborarea caietului de sarcini sau a documentatiei descriptive
Atentie! Caietul de sarcini reprezinta punctul de pornire al elaborarii documentatiei de atribuire.
 Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiva a produselor necesare autoritatii contractante.
 Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.
 Specificatiile tehnice sunt, in general, acele:
 cerinte,
 prescriptii,
 caracteristici tehnice
cu ajutorul carora sunt descrise produsele.
Atentie! Specificatiile tehnice trebuie sa permita accesul liber si egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa
contina elemente care sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta.
Nota: Atunci cand este posibil, specificatiile tehnice se definesc in asa fel incat sa corespunda necesitatilor sau
exigentelor oricarui utilizator, inclusiv a persoanelor cu dizabilitati.
 Specificatiile tehnice definesc, dupa caz:
 caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta;
 cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator,
 siguranta in exploatare;
 dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instructiuni
de utilizare produs, tehnologii si metode de productie;
 sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele
asemenea.
 Specificatiile tehnice se definesc:
 fie prin referire, de regula in urmatoarea ordine, la:
1. caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta;
2. caracteristici privind impactul asupra mediului inconjurator;
3. siguranta in exploatare;
4. dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si
instructiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de productie;
5. sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea coformitatii cu standarde relevante sau
altele asemenea.
Atentie! Orice astfel de referire trebuie sa fie insotita de mentiunea “sau echivalent”.
 fie, prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, care pot include si caracteristici de mediu;
Atentie! Daca specificatiile tehnice se definesc prin referire la performante si/sau cerinte functionale, atunci acestea
trebuie sa fie suficient de precis descrise astfel incat sa permita operatorilor economici determinarea obiectului
contractului, iar autoritatii contractante sa atribuie contractul respectiv.
 fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, sustinute prin referirea la standarde,
omologari tehnice,specificatii tehnice comune, ca mijloc de prezumtie a conformitatii cu nivelul de
performanta si/sau cu cerintele functionale solicitate;
 fie, combinat, respectiv, pentru anumite caracteristici, prin precizarea performatelor si/sau cerintelor
functionale si pentru alte caracteristici prin referirea la standarde sau omologari tehnice.
Atentie! Daca specificatiile tehnice se definesc prin referirea la standarde sau omologari tehnice, atunci nici o
oferta nu poate fi respinsa pe motiv ca propunerea tehnica nu este conforma cu specificatiile precizate, daca
ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea sa tehnica satisface intr-o maniera echivalenta
cerintele autoritatii contractante.
Atentie! Daca specificatiile tehnice sunt definite prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, atunci
nici o oferta nu poate fi respinsa, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat ca propunerea sa tehnica
asigura indeplinirea performantelor sau cerintelor functionale solicitate deoarece sunt conforme cu :
a) un standard national care adopta un standard european;
b) o omologare tehnica europeana;
c) o specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana;
d) un standard international;
e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
Nota: Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate poate fi considerat:
• dosarul tehnic al producatorului, sau
• un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut cum ar fi:
o un laborator neutru de incercari si calibrare, sau
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o un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile.
Atentie! Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute in oricare
dintre statele membre ale Uniunii Europene.
 Este interzis a se defini in caietul de sarcini specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie,
un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, care au ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse.
Atentie! O astfel de referire este permisa in mod exceptional in situatia in care o descriere suficient de precisa si
inteligibila a obiectului contractului nu este posibila si trebuie sa fie insotita de mentiunea “sau echivalent”.
B.1.2. Stabilirea clauzelor contractuale obligatorii
Contractul de achizitie publica reprezinta instrumentul juridic prin care organismele publice intra in relatii
comerciale cu operatorii economici pentru a-si satisface necesitatile de produse.
• Contractul de achizitie publica se încheie în formă scrisă, in cel putin doua exemplare.
Atentie! Daca ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de atribuire va fi anulată, iar
autoritatea contractanta va relua procedura.
• Contractul de achizitie publica reprezinta instrumentul juridic prin care organismele publice intra in relatii
comerciale cu operatori economici pentru a-si satisface necesitatile de produse, servicii sau lucrari.
• Contractul de achizitie publica se incheie in forma scrisa, in cel putin doua exemplare, in urma unei
proceduri de atribuire sau in baza unui contract cadru.
• Clauzele contractului sunt stabilite in cea mai mare parte de catre autoritatea contractanta.
• Contractul de achizitie publica încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.
• Prelungirea duratei contractului de achizitie publica este posibila numai in conditiile ordonantei si fara a
fi modificate condiŃiile stabilite iniŃial.
• PărŃile pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului, fără a aduce atingere clauzelor obligatorii.
• Inainte de stabilirea clauzelor contractuale trebuie sa se stabileasca tipul contractului.


Calificarea naturii juridice a contractului de achizitie publica este data de obiectul preponderent ca valoare, respectiv
contractele de achizitie publica pot fi :
• contract de furnizare;
• contract de servicii;
• contract de lucrari;






Contractul de achizitie publica contine:
• preambul
• clauze contractuale obligatorii
• clauze contractuale specifice .
Preambulul – reprezinta partea introductiva a contractului.
 Preambulul contine informatii despre:
o temeiul legal in baza caruia se semneaza contractul de achizitie publica;
o denumirea partilor contractante;
o definitii aplicabile.
Clauzele contractuale obligatorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achizitie publica
trebuie sa le contina.
 Clauzele contractuale obligatorii sunt acele clauze referitoare la:
o obiectul principal al contractului;
o pretul contractului;
o durata contractului;
o sanctiuni ale neexecutarii culpabile a obligatiilor;
o documentele contractului;
o obligatii principale ele partilor;

Atentie! Atunci cand stabileste clauzele contractuale autoritatea contractanta trebuie sa specifice care sunt
imperative si care pot fi ajustate in functie de specificul contractului respectiv si de oferta declarata cistigatoare.
Atentie! Clauzele contractuale imperative nu se vor confunda cu cele obligatorii pe care orice contract de achizitie
publica trebuie sa le contina.
Contractele de subcontractare trebuie sa se constituie in anexe la contractul de achizitie publica.
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Clauze contractuale specifice sunt acele prevederi contractuale specifice fiecarui contract de achizitie publica,
care se stabilesc, de regula, prin acordul partilor, in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si
de continutul ofertei declarate cistigatoare.

Atentie! Clauze contractuale specifice pot fi propuse atat de autoritatea contractanta, cat si de catre operatorul
economic, daca este permis acest lucru prin documentatia de atribuire
Atentie! Clauzele specifice nu trebuie sa anihileze clauzele obligatorii. Clauzele specifice care afecteaza clauzele
obligatorii nu produc nici un efect.
Clauze contractuale specifice pot face referire la:
o subcontractori;
o garantia de buna calitate;
o modalitatea de ajustare a pretului;
o termene de executare a obligatiilor partilor;
o receptii, inspectii, teste;
o ambalare, marcare, transport;
o asigurari;
o alte conditii de executare a contractului;
Atentie! Prin act aditional la in contract se pot modifica prevederile referitoare la denumirea partilor, adresa, timpul
de suspendare a executarii obligatiilor fara a fi afectate prevederile de pret.
Atentie! In ceea ce priveste lucrarile/serviciile suplimentare la contractul initial sau lucrarile/serviciile similare cu
cele din contractul initial, se atribuie un nou cuntract prin procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare.
Atentie! Daca ofertantul declarat cistigator refuza semnarea contractului, procedura de atribuire va fi anulata, iar
autoritatea contractanta va relua procedura.
B.1.3. Stabilirea cerintelor minime de calificare si daca este cazul a criteriilor de selectare
Atentie! Documentatia de atribuire trebuie sa contina aceleasi cerinte minime ca in anuntul de participare.
In cazul in care se aplica cele din anunt, documentatia interpretindu-se in consecinta.
 Criteriile, in general, sunt acele conditii si sau cerinte minime impuse, ce trebuie indeplinite de catre operatorul
economic care doreste sa devina parte intr-un contract de achizitie publica.
 Criteriile de calificare si selectie se refera numai la:
 situatia personala a candidatului sau ofertantului;
 capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
 situatia economica si financiara;
 capacitatea tehnica si/sau profesionala;
 standarde de asigurare a calitatii;
 standarde de protectie a mediului, daca este cazul.
 Criteriile de calificare si selectie odata stabilite nu mai pot fi schimbate pe parcursul aplicarii procedurii.
Atentie! Daca se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la situatia economica si financiara sau la
capacitatea tehnica si/sau profesionala, atunci autoritatea contractanta elaboreaza o nota justificativa prin care se
motiveze cerintele minime.
Atentie! Nota justificativa se ataseaza la dosarul achizitiei.
 Criteriile de calificare si selectie se stabilesc in functie de exigentele specifice ale contractului si intotdeauna cu
respectarea principiului proportionalitatii.
 Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime de calificare si selectie, operatorii economici vor prezenta:
 fie certificat emis de catre:
 autoritatea publica competenta
sau
 un organism de drept public/privat care respecta standarde europene de certificare;
fie orice alte documente echivalente cu certificarea solicitata care sa probeze indeplinirea cerintelor.
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Atentie! Autoritate contractanta nu are dreptul de a impune candidatilor sau ofertantilor prezentarea unei anumite
certificari specifice; se vor lua in considerare si alte documente echivalente.
Atentie! Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la:
-situatia economica si financiara
-capacitatea tehnica si/sau profesionala,
care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire.
Atentie! Este interzis a se restrictiona participarea la procedura de atribuire prin stabilirea unor cerinte minime de
calificare care:
-nu prezinta relevanta in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica;
-sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica.
B.1.3.1. Cerinte privind situatia personala a operatorului economic

Documentatia de atribuire trebuie sa contina toate cazurile in care un operator economic este
exclus.
Pentru a evita excluderea dintr-o procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, operatorul economic
trebuie sa prezinte documente edificatoare prin care sa faca dovada ca nu :
 a fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru:
• participare la activitati ale unei organizatii criminale,
• coruptie,
• frauda ,
• spalare de bani.
 nu se afla intr-una sau mai multe din situatiile de mai jos si numai daca s-a solicitat expres aceasta, respectiv, ca:
•
nu este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator judiciar;
•
activitatile sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui aranjament cu creditorii ;
Atentie! Reesalonarea datoriilor nu reprezinta un aranjament cu creditorii.
•
•

nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile de mai sus;
nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul
general consolidat;
• nu a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva, pentru o fapta care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
• nu prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta.
 Sunt considerate documente edificatoare:
• certificate,
• caziere judiciare,
• alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de
documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci trebuie sa fie acceptata:
• fie, o declaratie pe proprie raspundere,
• fie, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei
asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Atentie! Cazierul judiciar al persoanei juridice nu se emite in prezent pe teritoriul Romaniei.
Atentie! Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta
poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
B.1.3.2. Cerinte privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
 In documentatia de atribuire se precizeaza daca trebuie demonstrata capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale.
 Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta
documente edificatoare prin care sa dovedeasca:
• forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica
si, daca este cazul,
• atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care
ofertantul/candidatul este stabilit.

8

B.1.3.3. Cerinte privind situatia economica si financiara
 Situatia economica si financiara reprezinta un indicator prin a carui demonstrare operatorul este considerat
calificat pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv.
 Se indica in documentatia de atribuire cerintele minime privind capacitatea economica si financiara pe care
operatorul economic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat.
Atentie! Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la situatia economica si financiara
care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire.
Atentie! Daca se impun cerinte minime de calificare referitoare la situaria economica si financiara, atunci
autoritatea contractanta trebuie sa justifice aceasta cerere printr-o nota justificativa atasata la dosarul achizitiei.


Pentru a-si demonstra capacitatea economica si financiara operatorul economic va prezenta documente
edificatoare cum ar fi:
• declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
• bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de
legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul;
• declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in domeniul de
activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza activitatea din cel mult
ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile.
• auditul financiar emis de persoane autorizate
 Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta
documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea
altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare .
 Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana,
indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.
 Operatorul economic, care beneficiaza de sustinerea capacitatii economice si financiare trebuie sa
dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei care sustine.
 Angajamentul ferm de sustinere financiara reprezinta un act juridic unilateral prin care persoana care sustine
confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate.
 Persoana care sustine financiar operatorul economic nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care
determina excluderea din procedura de atribuire.
Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si
financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
 Daca, grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea financiara a unei sau unor terte persoane, atunci
situatia economica si financiara se dovedeste prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei sau
persoanelor respective prin care se confirma faptul ca se vor pune la dispozitie resursele financiare invocate.
Recomandare:Pentru ca riscul neindeplinirii unui contract din cauza lipsei capacitatii financiare a contractantului sa
fie redus, cerintele de calificare pot fi solicitate astfel:
 Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, in cazul in care se solicita, sa fie de pina la 3 ori decat valoarea
estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit;
 demonstreaza ca operatorul economic are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii
de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de executie a
lucrarii pentru perioada impusa.
B.1.3.4.Cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala
Capacitatea tehnica si/sau profesionala reprezinta un indicator prin a carui demonstrare operatorul este considerat
calificat pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv.
 Se indica in documentatia de atribuire cerintele minime privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pe care
operatorul economic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat.
Atentie! Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la capacitatea tehnica si/sau
profesionala care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire.
 Se indica in documentatia de atribuire cerintele minime privind capacitatea tehnica sau profesionala pe care
operatorul economic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi calificat.
Atentie! Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la capacitatea tehnica si/sau
profesionala care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire.
Atentie! Daca se impun cerinte minime dee calificare referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, atunci
autoritatea contractanta trebuie sa justifice aceasta printr-o nota justificativa atasata la dosarul achizitiei.


Se indica in documentatia de atribuire informatile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte pentru a

9

demostra capacitatea tehnicasi/sau profesionala.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala se apreciaza in functie de:
•
experienta,
•
aptitudinile,
• eficienta si eficacitatea acestuia.
Atentie! Solicitarea oricarei informatii referitoare la demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale se face in
functie de complexitatea obiectului contractului si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru
indeplinirea contractului respectiv.
 Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana,
indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.
 Operatorul economic, care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnica si/sau profesionala trebuie sa
dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma
faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele tehnice si profesionale invocate.
 Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire.
Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta sau candidatura comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau
profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
 In cazul in care grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor
terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia resursele invocate.
 Verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale in cazul unui contract de furnizare se poate realiza prin
solicitarea :
• de liste a pricipalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continind valori, perioade de livrare
beneficiari,indiferent daca acstia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Nota: Demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie scrisa a operatorului economic.


•

o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum
si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;
• informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui
angajament de participare a fost obtinut, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
• certificate sau alte documente emise de organisme, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar
prin referire la specificatii sau standarde relevante;
• mostre, descrieri si/sau fotografii/ fise tehnice/ cataloage a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata
in cazul in care se solicita acest lucru.
Atentie! Daca produsele au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, atunci autoritatea
contractanta are dreptul de a verifica sau controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente a statului in
care operatorul economic este stabilit si cu acordul acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului,
metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.

B.1.3.5. Standarde de asigurare a calitatii
Atentie! Daca se solicitata prezentarea unor certificate, prin care se atesta respectarea anumitor standarde de
asigurare a calitatii, atunci aceasta solicitare trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe
seriile de standarde Europene relevante certificate de organisme conforme cu seriile de standarde Europene privind
certificarea.










B.1.4. Stabilirea criteriului de atribuire a contractului de achizitie publica
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica, poate fi:
• oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic; sau
• in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica se precizeaza in mod obligatoriu in anuntul de
participare si in cadrul documentaŃiei de atribuire.
Criteriul de atribuire, odata stabilit, nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire.
Daca a fost ales criteriul de atribuire "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic", atunci
oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui
sistem de factori de evaluare.
Sistemul de factori de evaluare cuprinde diversi factori obiectivi privitori numai la oferta, precum si ponderile
relative stabilite pentru fiecare dintre acestia sau un algoritm de calcul specific.
Factorii de evaluare a ofertei precum si ponderea relativa a acestora sau algoritmul de calcul, trebuie sa fie
definiti clar in documentatia de atribuire.
Factorii de evaluare a ofertei, pot fi, alaturi de pret:
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• caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional
• caracteristici de mediu,
• costuri de functionare,
• raportul cost/eficienta,
• servicii post-vanzare si asistenta tehnica,
• termen de livrare sau de executie,
• alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
Atentie! Factorii de evaluare a ofertei precum si ponderea relativa a acestora sau algoritmul de calcul, trebuie
sa fie definiti clar in documentatia de atribuire.
Factorii de evaluare trebuie sa aiba legatura concreta cu specificul contractului.
Factorii de evaluare nu pot fi schimbati pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire.
Atentie! Ponderea pentru factorul de evaluare privitor la pretul ofertei trebuie sa fie mai mare decat cea
aferenta celorlalti factori de evaluare utilizati.


Pentru fiecare factor de evaluare trebuie stabilita o pondere care să reflecte în mod corect:
• importanŃa caracteristicii tehnice sau funcŃionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ în raport cu
cerinŃele minime si care poate fi punctata suplimentar fata de acest minim;
sau
• cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanŃii le pot oferi prin asumarea unor
angajamente suplimentare în raport cu cerinŃele minime prevăzute în caietul de sarcini.


Nu pot fi utilizati factori de evaluare care:
• fie, nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de achiziŃie publică ce urmează să
fie atribuit,
• fie, nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obŃine prin
utilizarea factorului de evaluare respectiv.

Atentie! Este interzis a se utiliza cerinŃele referitoare la calificare, ca factori de evaluare a ofertelor.
In oricare situatie, ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la
distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică.
 Daca a fost ales criteriul de atribuire “in mod exclusiv, pretul cel mai scazut”, atunci oferta stabilita ca
fiind castigatoare este acea oferta admisibila, a carei propunere tehnica raspunde la toate cerintele minime
obligatorii solicitate si a carei propunere financiara contine pretul cel mai scazut.


Atentie! Cand se stabileste criteriul de atribuire, se elaboreaza o nota justificativa prin care se motiveaza
modul in care a fost stabilita ponderea factoriloe de evaluare.
Nota justificativa se va atasa la dosarul achizitiei.
B.1.5. Completarea fisei de date a achizitiei
 Fisa de date a achizitiei cuprinde informatii si instructiuni privind:
• autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa – inclusiv telefon, fax, e-mail – persoane de
contact, mijloace de comunicare etc.;
• activitatea autoritatii contractante;
• faptul ca se achizitioneaza in numele altei autoritati (daca este cazul);
• modul de obtinerea de clarificari si alte informatii;
• solutionarea litigiilor;
• Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, inclusiv adresa, telefon, fax, e-mail;
• obiectul contractului de achizitie publica si durata acestuia;
• modul in care se va finaliza procedura;
• existenta loturilor si modul de abordare;
• acceptarea/ neacceptarea de oferte alternative;
• cod cpv
• cantitatea produselor;
• garantii;
• termen de valabilitatate a ofertei;
• procedura aplicata si daca aceasta are ca etapa finala licitatia electronica;
• cerintele minime de calificare precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate pentru dovedirea
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indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, daca sunt solicitate;
• data limita de depunere (ora/zi/luna/an),locul de depunere si ce alte formalitati trebuie indeplinite in
legatura cu participarea la procedura de atribuire;
• informatii privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare;
• informatii privind modul de elaborare si prezentare a ofertei;
• informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire.
B.1.6. Stabilirea formularelor si modelelor
Documentatia de atribuire contine si formulare si modele.
Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei.
Sunt formulare obligatorii:
 Fisa de date a achizitiei
 Formularul de oferta
 Formularul de contract
 Scrisoare de garantie, daca se solicita.
 Formularul privind declaratii.





B.1.7. Definitivarea documentatiei de atribuire
Se pot preciza in documentatia de atribuire institutiile competente de la care operatorii economici pot
obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare precum si cele referitoare la protectia mediului.

B.2.Chemarea la competitie
B.2.1. Elaborarea si publicarea anuntului de participare
In vederea asigurarii transparentiei atribuirii contractelor de achizitie publica, autoritatea contractanta, ori
de cate ori doreste sa atribuie un contract de achizitie publica are obligatia de a publica un anunt de participare.
 Anuntul de participare trebuie transmis atunci cand are loc:
 licitatie deschisa;
 licitatie restrinsa;
 dialog competitiv;
 negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

Anuntul de participare se publica in:
o S.E.A.P.
o Monitorul official al Romaniei partea a VI –a Achizitii publice
o Jurnalul Oficial al Uniunii Europene daca este cazul


anuntul de participare trebuie sa contina data limita de depunere a candidaturilor si locul.
Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in anuntul de participare si in documentatia de atribuire
modalitatea de acordare a punctajului pe baza caruia se va realiza clasamentul candidatilor ori de cate ori urmeaza sa
realizeze o selectie a acestora.




B.2.2. Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.
DocumentaŃia de selectare poate fi obtinuta:
• în urma unei solicitări a fiecărui operator economic interesat; sau
• prin accesarea directă şi nerestricŃionată a unui fişier electronic, care va fi disponibil in S.E.A.P. si pe
site-ul Universitatii Tehnice “Gh. Asachi”-Iasi.

NOTA: Se specifica in anuntul de participare modul in care poate fi obtinuta documentatia de atribuire.
Atentie! Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire la cerere trebuie facuta intr-o perioada care nu trebuie sa
depaseasca 4 zile de la primirea solicitarii.
Atentie! Operatorul economic interesat trebuie sa intreprinda diligentele necesare astfel incat, perioada de mai sus
sa nu conduca la punerea la dispozitie a documentatiei de selectare cu mai putin de 2 zile inainte de data limita de
depunere a ofertei.
B.2.3. Raspunsul la solicitarile de clarificari
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de
atribuire/selectare/preselectare.
Atentie! In cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei solicitari de clarificari autoritatea contractanta are obligatia
de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati.
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 Raspunsurile - insotite de intrebarile aferente – se transmit catre toti operatorii economici care au obtinut
documentatia de atribuire.
Atentie! Identitatea celui care a solicitat clarificarile nu se dezvaluie.
Raspunsul la clarificari se transmite cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Nota: Daca documentaŃia este disponibila in SEAP , clarificările sau modificările acesteia se fac cunoscute prin
crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura accesul direct şi nerestricŃionat.
Atentie! Se raspunde si la solicitarile de clarificari care nu au fost transmise in timp util, numai daca perioada
necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici
inainte de data limita de depunere a ofertelor.
B.2.4. Reguli de comunicare si transmitere a datelor
 Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se transmita in scris.
 Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si in momentul primirii.
Atentie! Trebuie asigurata integritatea si confidentialitatea informatiilor si datelor pe parcursul comunicarii,
transmiterii si stocarii .
Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele modalitati:
• prin posta;
• prin fax;
• daca se vor transmite prin fax, obligatoriu se vor transmite si prin posta.

Operatorul economic poate transmite o solicitare de participare:
o in scris
o prin posta
o prin fax
o prin telefon
Atentie! Cand participarea este solicitata prin telefon, trebuie confirmata in scris cat mai curand posibil.
Atentie! Daca solicitarea de participare este transmisa prin fax se poate solicita confirmarea acesteia prin scrisoare
transmisa prin posta, intr-un termen rezonabil.
B.2.5. Reguli de participare si de evitare a conflictului de interese
Participarea
 Orice operator economic, indiferent de nationalitate, are dreptul de a participa la procedura de atribuire:
• individual, sau
• intr-un grup de operatori.
Atentie! Nu poate fi exclus dintr-o procedura, operatorul economic care, potrivit legii statului in care este stabilit,
este abilitat sa presteze o anumita activitate, pentru singurul motiv ca, in conformitate cu legislatia nationala, acest
tip de activitate poate fi prestat numai de catre persoane juridice sau numai de catre persoane fizice.
 In functie de etapa la care participa in cadrul procedurilor de atribuire operatorii economici pot avea calitatea de:
• ofertant, daca depune oferta;
• candidat, daca depune candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa negociere sau
dialog competitiv;
 Participarea operatorilor economici intr-un grup de operatori se poate realiza ca:
• asociat, sau
• subcontractant
Asocierea
 Mai multi operatori economici au dreptul de se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna,
fara a exista obligatia legalizarii
 Legalizarea asocierii se poate solicita numai daca oferta comuna este declarata castigatoare si o astfel de
solicitare reprezinta o conditie necesara pentru indeplinirea viitorului contract.
Subcontractarea
•
Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din
contractul respectiv.
 Daca se solicita, ofertantul are obligatia de a preciza:
• partea/partile din contrat pe care intentioneaza sa le subcontracteze si
• datele de recunoastere ale subcontractantilor
Nota: Ofertantul ramane pe deplin raspunzator in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de
achizitie publica.
Atentie! Un operator economic/asociatie de operatori economici nu are dreptul sa depuna mai multe oferte in cadrul
aceleeisi proceduri.
Atentie! Un operator economic nu are dreptul de a participa la o procedura de atribuire atat in calitate de ofertant,
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cat si in calitate de subcontractant al altui ofertant.

Atentie! Intreprinderile afiliate in raport cu o anumita persoana juridica au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi
proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea nu este de natura sa distorsioneze competitia.
Oferta/candidatura
Prin oferta se intelege actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea
tehnica;
Nota: Oferta se elaboreaza in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si cuprinde propunerea
tehnica si propunerea financiara.
Prin oferta alternativa se intelege acea oferta care se poate abate intr-o anumita masura de la cerintele
documentatiei de atribuire si pe care ofertantii o pot depune numai in cazul in care criteriul de atribuire este „cea mai
avantajoasa oferta din punct de vedere economic”.
Nota: Se precizeaza in anuntul de participare, in mod explicit, daca este permisa depunerea de oferte alternative.
Daca aceasta precizare lipseste, ofertele alternative nu se pot lua in considerare.
Prin oferta comuna se intelege oricare oferta depusa de mai multi operatori economici asociati in vederea
participarii la procedura de atribuire.
Prin documente de calificare se inteleg documentele prin care un ofertant isi demonstreaza:
• situatia personala,
• capacitatea de exercitare a activitatii profesionale,
• situatia economica si financiara,
• capacitatea tehnica si profesionala,
Interdictii
 Operatorul economic nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri sa:
• participe in doua sau mai multe asocieri;
• depuna o candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna;
• sa depuna o oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Interdictii
Operatorul economic nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri:
-sa participe in doua sau mai multe asocieri;
-sa depuna candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna;
-sa depuna o oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Operatorul economic nu poate depune in cadrul aceleiasi proceduri decat o singura oferta.
Atentie! Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, are dreptul de a fi
ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de
atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
Conflictul de interese
Un conflict de interese reprexinta situatia in care angajatul public are un interes personal care ar putea influenta in
mod necorespunzator indeplinirea sarcinilor si obligatiilor sale de serviciu.
Conflictele de interese apar atunci cand salariatii sau oficialii din sectorul public sunt influentati, sau par a
fi influentati de interese personale atunci cand isi desfasoara activitatea.
Perceperea unui conflict de interese aparent poate fi la fel de daunatoare ca si un conflict existent, pentru ca
submineaza increderea publicului in integritatea institutiei implicate si a functionarilor sai.
 Conflictul de interese poate fi impartit in interese:
• financiare
• ne-financiare
Interesele financiare pot implica un castig actual sau potential care poate fi obtinut cu ajutorul unui
functionar public, oficial guvernamental, sau al unei persoane alese prin vot, sau prin intermediul unui membru al
familiilor acestor categorii de persoane, care au proprietati, detin actiuni, sau au o anumita pozitie intr-o societate
care participa la o procedura de achizitie publica, accepta cadouri sau alte atentii sau primesc un venit dintr-o a doua
slujba.
Beneficiul nu reprezinta neaparat o cantitate de bani care trece din mana in mana, poate sa insemne si o
crestere a valorii proprietatii datorita unei decizii favorabile emise in acest scop, sau datorita alegerii unui anumit
operator economic drept castigator a unei proceduri de achizitie publica.
Interesele ne-financiare de obicei duc la aparitia puterii politice sau a unui control sporit. Ele pot apare
din relatii personale sau de familie, sau din implicarea in activititati sportive, sociale, sau culturale.
 Astfel, pentru evitarea intrarii in conflict de interese:
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•

•

Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, are dreptul de a fi:
o ofertant,
o ofertant asociat
o subcontractant,
dar numai in cazul in care este in masura sa demonstreze ca implicarea sa in elaborarea documentatiei
de atribuire, nu este de natura sa distorsioneze competitia.
Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct in procesul de verificare sau evaluare a
candidaturilor, respectiv ofertelor, nu au dreptul de a fi:
o ofertant,
o ofertant asociat
o subcontractant,
sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Incompatibilitati
 Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare, respectiv evaluare a candidaturilor, respectiv ofertelor
urmatoarele persoane:
• sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati;
• persoane care detin parti sociale, parti de interes sau actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/candidati;
• persoane aflate intr-o situatie care, in mod obiectiv, induce dubii cu privire la asigurarea impartialitatii pe
parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor.
Dupa numirea comisiei de evaluare, membrii acesteia sunt obligati sa dea o declaratie de interese,
impartialitate si confidentialitate
Integritatea institutiei publice si a salariatilor sai va fi protejata si riscul aparitiei coruptiei va fi redus
daca institutia are politici si proceduri de rezolvare a potentialelor conflicte de interese.

Atentie ! Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica persoane
fizice sau juridice care:
 au participat la intocmirea documentatiei de atribuire
 au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei
proceduri de atribuire,
pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii
contractului respectiv pentru cauza imorala.
B.3. Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica
B.3.1. Primire oferte

Termene acordate pentru depunerea ofertelor
In mod normal, pentru depunerea ofertelor se acorda o perioada de cel putin 52 de zile de la data transmiterii spre
publicare a anuntului de participare.

Posibilitati de reducere a termenelor










In cazul licitatiei deschise, perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii spre publicare a anuntului de
participare si data limita de depunere a ofertelor poate fi redusa dupa cum urmeaza:
Daca :
Valoarea estimată este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene şi fără publicarea unui anunŃ de intenŃie;
Există doar obligaŃia publicării anunŃului de participare în SEAP, atunci;
-termenul minim care poate fi acordat pentru depunerea ofertelor, dacă se transmite în SEAP este de 52 de
zile;
-dacă documentaŃia este accesibilă în SEAP termenul minim este de 47 de zile.
Valoarea estimată este mai mare decât pragurile pentru în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi cu publicarea
unui anunŃ de intenŃie;
Există doar obligaŃia publicării anunŃului de participare în SEAP, atunci:
- termenul minim care poate fi acordat pentru depunerea ofertelor, dacă se transmite în SEAP este de 36 de
zile;
-dacă documentaŃia este accesibilă în SEAP termenul minim este de 31 de zile.
Valoarea estimată este mai mică sau egală cu pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene;
- termenul minim care poate fi acordat pentru depunerea ofertelor, cu transmitere în SEAP este de 28 de zile;
- dacă documentaŃia este accesibilă în SEAP termenul minim este de 23 de zile.
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B.3.2. Constituirea garantiei de participare
Garantia de participare protejeaza autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament
necorespunzator al ofertantului pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica.
Atentie ! Garantia de participare se constituie numai daca autoritatea contractanta solicita expres prin documentatia
de atribuire.
Cuantumul garantiei de participare
 Garantia de participare se stabileste:
• in suma fixa,
• intr-un cuantum de max 2 % din valoarea estimata a contractului de achizitie publica;
Atentie !

in cazurile in care ofertele sunt prezentate pe loturi, cuantumul garantiei de participare trebuie corelat cu
valoarea estimata a fiecarui lot;

in cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea
documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de participare se constituie in procent de 50 % din
cuantumul precizat in documentatia de atribuire .
Valabilitatea garantiei de participare
 Perioada de valabilitate a garanŃiei pentru participare va fi cel puŃin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.
Atentie! O perioada de valabilitate mai mica cu pana la 5 zile calendaristice a scrisorii de garantie fata de perioada
de valabilitate a ofertei nu constituie motiv de respingere a ofertei.
Recomandam ca valabilitatea ofertei si respectiv a garantiei sa se precizeze printr-o data limita si nu in zile.
Modalitati de constituire
 Autoritatea contractanta poate alege una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati de constituire :
• scrisoare de garantie bancara
• depunerea la casieria autorităŃii contractane :
o a unui ordin de plata sau fila cec ;
o a unei sume de bani
Atentie! Verificati pentru conformitate elementele cuprinse in scrisoarea de garantie bancara de participare.



Scrisoarea de garantie bancara trebuie:
1) scrisoarea trebuie prezentata in ORIGINAL si anexata/atasata la coletul cu oferta;
2)sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta
3)sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit
4)valoarea garantiei sa corespunda sumei fixe solicitata prin documentatia de atribuire ;
5)sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa
in documentatie ;
6)sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata.
7)sa fie emisa pentru oparatorul economic care a depus oferta.
Restituirea garantiei de participare
 Garantia de participare se restituie :
• ofertantului castigator: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanŃiei de bună execuŃie ;
• ofertantilor necastigatori: după semnarea contractului de achiziŃie publică cu ofertantul a cărui ofertă a
fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei.
Retinerea garantiei de participare
 Ofertantul pierde garantia de participare, dacă :
• îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
• oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanŃia de bună execuŃie în perioada de valabilitate a
ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului.
• oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziŃie publică în perioada de
valabilitate a ofertei.
B.3.4. Primire oferte
Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta:
 numai prin posta
 direct la sediul autoritatii sau la alta adresa specificata




B.3.5. Desfasurarea sedintei de deschidere
Ofertele se deschid la data si locul indicate in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor.
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Atentie! Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o oferta avand ca singura motivatie absenta de la
deschidere a ofertantului care a depus oferta respectiva.
 In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare verifica modul de respectare a regulilor formale
de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc.
NOTA! Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite procesul verbal de deschidere si celorlalti ofertanti
participanti la procedura, dar ai caror reprezentanti nu au fost prezenti la deschidere.


Plicurile vor fi deschise de catre presedintele comisiei de evaluare care are obligatia de a anunta urmatoarele
informatii:
• denumirea (numele) ofertantilor;
• modificarile si retragerile de oferte;
• existenta garantiilor de participare;
• elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv pretul;
• cursul de referinta care va sta la baza compararii preturilor la evaluarea ofertelor prezentate intr-o alta
moneda;
• propuneri de oferte alternative (daca este cazul);
• orice alte detalii si precizari pe care comisia de evaluare le considera necesare.
Atentie! Nici o oferta nu poate fi respinsa in cadrul sedintei de deschidere, cu exceptia ofertelor intarziate si a celor
care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare.
 Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor, respectiv candidatilor sau, dupa caz, cu privire la evaluarea
ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a
ofertelor.
 Comisia de evaluare va intocmi un proces - verbal de deschidere care trebuie sa includ informatiile anuntate de
catre presedintele comisiei.
 Procesul verbal privind sedinta de deschidere a ofertelor va fi semnat de catre membrii comisiei si de catre
reprezentanii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor.
B.3.6. Modul de lucru al comisiei de evaluare
Atentie! La intrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia.
 Membrii comisiei de evaluare sunt nominalizati, de regula, din cadrul compartimentului intern de achizitii.
 Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de către preşedintele comisiei, de comun acord cu membrii
acesteia.
 Persoana responsabila pentru atribuirea contractului este presedintele comisiei.
 Se are in vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor.
Atentie! Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puŃin 2/3 dintre membrii săi.
 Daca stabilirea ofertei câştigătoare se face pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă
prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte.
Atentie! Daca exista divergenŃe de păreri între membrii comisiei de evaluare si decizia nu intruneste votul a 2/3
dintre membrii sai, atunci preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenŃă, în scopul finalizării
în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare.
Atentie! În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu majoritate simplă.
 Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată, au obligaŃia de a-şi prezenta punctul de
vedere în scris, elaborând în acest sens o Notă individuală care se ataşează la Raportul procedurii de atribuire.
B.3.7.Examinare si evaluare oferte
Comisia de evaluare are obligatia de a desfasura activitatile de examinare si evaluare numai la sediul
autoritatii contractante.
Completare documente lipsa
 Daca se constata că unul sau mai mulŃi ofertanŃi/candidaŃi au omis să prezinte anumite documente prin care se
confirmă îndeplinirea cerinŃelor privind:
• situaŃia personală,
• capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale,
• situaŃia economică şi financiară,
• capacitatea tehnică sau profesională,
comisia de evaluare va solicita ofertanŃilor/candidaŃilor respectivi completarea documentelor care lipsesc.
Atentie! Se acorda un termen rezonabil de timp, de regulă în limita a 72 de ore de la momentul solicitării pentru
completarea documentelor lipsa.
 Comisia de evaluare va lua toate măsurile necesare astfel încât solicitarea să parvină în timp util
ofertanŃilor/candidaŃilor.
Atentie! Comisia de evaluare nu are dreptul de a permite şi de a solicita completarea unui document care lipseşte
daca:
 în documentaŃia de atribuire a fost menŃionat expres faptul că, în caz de neprezentare a respectivului document,
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nu este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului;
ofertantul/candidatul respectiv, deşi cunoştea cerinŃele, a omis să prezinte mai mult de 3 dintre documentele
solicitate în cadrul documentaŃiei de atribuire;
 prin acceptarea completării documentului respectiv se creează un avantaj evident în raport cu ceilalŃi
ofertanŃi/candidaŃi, aducându-se atingere principiului tratamentului egal.
Viciile de forma
 Viciile de formă ale documentelor şi ofertelor prezentate de către operatorul economic, se remediaza de catre
comisia de evaluare, dar numai cu acceptul acestuia.
Nota: Dacă operatorul economic nu acceptă remedierea acestora, atunci oferta se considera inacceptabilă.
 Prin viciu de formă se înŃelege o eroare sau omisiune, din cadrul unui document, a cărei corectare nu creează
un avantaj evident în raport cu ceilalŃi participanti şi nu alterează sensul şi conŃinutul informaŃiilor existente
iniŃial în documentul respectiv.
Clarificarile privind oferta
 Se stabilesc care sunt:
• clarificările
• completările formale
• confirmarile, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte.
 Se stabileste perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.
Nota: Comunicarea către ofertant privind clarificarile necesare trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod
explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare.


Atentie! Daca ofertantul nu transmite, în perioada stabilita clarificările solicitate sau în cazul în care explicaŃiile
prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă.
Atentie! Daca ofertantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, conŃinutul propunerii tehnice, iar aceasta nu
mai raspunde in mod substantial cerintelor caietului de sarcini, oferta sa va fi considerată neconformă.
Atentie! Daca ofertantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, conŃinutul propunerii financiare, oferta sa
va fi considerată neconformă, cu excepŃia situaŃiei privind corectarea erorilor aritmetice.
Omisiuni sau neconcordante
 Daca în cadrul propunerii tehnice se constată anumite omisiuni sau neconcordanŃe, se va considera ca acesta
raspunde in mod substantial cerinŃelor prevăzute în caietul de sarcini numai atunci cand estimarea valorică a
eventualelor omisiuni sau neconcordanŃe nu reprezintă mai mult de 3% din valoarea preŃului ofertat în cadrul
propunerii financiare.
 Daca în cadrul propunerii tehnice, se constată existenŃa unor omisiuni sau neconcordanŃe a căror estimare
valorică nu reprezintă mai mult de 3% din valoarea preŃului ofertat în cadrul propunerii financiare, se solicita
ofertantului completarea sauremedierea acestora în conformitate cu cerinŃele prevăzute în caietul de sarcini.
Recomandare: In cazul in care se solicita completatea sau remedierea acestei omisiuni, aceasta va putea fi acceptata
numai daca nu se va schimba pozitia in clasament a ofertantului in urma adaugarii valorii de 3%.
Atentie! Ofertantul nu are dreptul de a condiŃiona completarea sau remedierea omisiunilor sau neconcordanŃelor de
modificarea propunerii financiare.
Atentie! Daca ofertantul nu acceptă completarea sau remedierea omisiunilor sau sau condiŃionează acest lucru de
modificarea propunerii financiare, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.
Atentie! În cazul atribuirii unui contract de furnizare, oferta care conŃine o cantitate mai mică decât cantitatea totală
solicitată prin caietul de sarcini se consideră ofertă neconformă.
Erori aritmetice
 Erorile aritmetice se pot corecta numai cu acceptul ofertantului.
 În cazul în care ofertantul nu acceptă corecŃia acestor erori, atunci oferta se considerată a fi neconformă.
 Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
• dacă există o discrepanŃă între preŃul unitar şi preŃul total, trebuie luat în considerare preŃul unitar, iar preŃul
total va fi corectat corespunzător;
• dacă există o discrepanŃă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar
valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
Respingerea ofertelor
Atentie! Se resping ofertele care sunt:
 irelevante în raport cu obiectul contractului,
 inacceptabile
 neconforme.
Nota: Se resping si ofertele care, deşi răspund în mod substanŃial cerinŃelor prevăzute în caietul de sarcini, estimarea
valorică a omisiunilor sau neconcordanŃelor, constatate în raport cu cerinŃele caietului de sarcini, reprezintă o valoare
mai mare decât diferenŃa dintre preŃul prevăzut în oferta respectivă şi preŃul prevăzut în oricare altă ofertă
considerată admisibilă de către comisia de evaluare.
 Prin oferta respinsa se intelege oferta considerata inacceptabila sau neconforma.
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• Prin oferta inacceptabila se intelege oferta care:
o a fost depusa dupa data si ora limita de depunere a ofertelor
o a fost depusa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare
o nu au fost insotite de garantia de participare asa cum a fost solicitata in documentatia de atribuire
o a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinŃele minime de calificare;
o constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în
considerare din următoarele motive:
 în anunŃul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte
alternative;
 respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinŃele minime prevăzute în caietul de sarcini;
o nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiŃiile specifice de muncă şi de
protecŃie a muncii, atunci când această cerinŃă este solicitata;
o contine în propunerea financiară un pret care depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate
pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică respectiv;
o prezinta un preŃ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, iar
justificarile primite nu au fost concludente.
o a fost depusa de un ofertant care in ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau
si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa
produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia.
• Prin oferta neconforma se intelege oferta care:
o nu satisface cerinŃele caietului de sarcini;
o conŃine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru
autoritatea contractantă;
o conŃine în cadrul propunerii financiare preŃuri care nu sunt rezultatul liberei concurenŃe şi care nu pot
fi justificate.
o contine vicii de forma sau erori aritmetice a caror remediere nu a fost acceptata de ofertant;
o este revocata/modificata ulterior deschiderii, cu exceptia licitatiei electronice.
 Prin oferta admisibila se intelege orice oferta corespunzatoare din punct de vedere al documentatiei de atribuire.
B.3.8. Stabilirea ofertei castigatoare
 Comisia de evaluare are obligaŃia de a stabili oferta câştigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza
aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică.
 Daca criteriul utilizat a fost "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", atunci evaluarea
ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a
aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaŃia de atribuire.
Nota: Clasamentul se intocmeste in ordinea descrescătoare a punctajului acordat.
Nota: Punctajul obŃinut de fiecare ofertă reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al
comisiei de evaluare în parte.
 Daca criteriul utilizat a fost "preŃul cel mai scăzut", atunci evaluarea ofertelor se realizează prin
compararea preŃurilor, fără TVA, a fiecărei oferte în parte şi prin întocmirea, în ordine descrescătoare a
preŃurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.
Atentie: Daca criteriu aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este ’’oferta cea mai avantajoasă din
punct de vedere economic’’, iar comisia de evaluare a acordat acelasi puntaj pentru doua sau mai multe oferte, atunci
autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta are cel
mai mic pret.

Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci autoritea contractanta are dreptul:
• fie de a solicitaofertantilor care au oferit cel mai mic pret o onua propunere financiara in plic inchis, caz
in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
• fie de a atribui contractul de achizitie publica unuia dintre ofertantii care au oferit cel mai mic pret, pe
baza aplicarii unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic.
Atentie! Daca criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este ’’pretul cel mai scazut”,iar
doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autororitatea contractanta are dreptul:
a)fie de a solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz
in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;
b)fie de a atribui contractul de achizitie publica unuia dintre ofertanatii care au oferit cel mai mic pret, pe
baza aplicarii unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic.
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Atentie! Oferta care a fost stabilita castigatoare nu poate fi modificata si constituie parte integranta a contractului de
achizitie publica care urmeaza sa fie incheiat.

B.3.9. Anularea procedurii de achizitie publica
Atentie! Decizia de anulare se ia, de regula, inainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării
procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului.
 Procedura de atribuire a contractului se anuleaza atunci cand:
• nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenŃei,
Nota: se considera un nivel satisfacator al concurentei situatia in care numărul de operatori economici este mai mic
decat cel minim prevăzut, pentru fiecare procedura in parte.
Exceptie face licitatia deschisa, caz in care atribuirea se poate face chiar daca a participat un singur ofertant.
•
au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzătoare;
Nota: Se considera oferte inacceptabile ofertele care :
 a fost depusa dupa data si ora limita de depunere a ofertelor
 a fost depusa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare
 nu au fost insotite de garantia de participare asa cum a fost solicitata in documentatia de atribuire
 a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinŃele minime de calificare;
 constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din
următoarele motive:
- în anunŃul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;
respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinŃele minime prevăzute în caietul de sarcini;
- nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiŃiile specifice de muncă şi de protecŃie a
muncii, atunci când această cerinŃă este solicitata;
 contine în propunerea financiară un pret care depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru
îndeplinirea contractului de achiziŃie publică respectiv;
 prezinta un preŃ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, iar
justificarile primite nu au fost cncludente.
 contin abateri grave de la prevederile legislative si care afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila
incheierea contractului.
Nota: Se considera oferta neconforma oferta care:
 nu satisface cerinŃele caietului de sarcini;
 conŃine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea
contractantă;
 conŃine în cadrul propunerii financiare preŃuri care nu sunt rezultatul liberei concurenŃe şi care nu pot fi
justificate.
Nota: Se considera oferta necorespunzatoare se intelege oferta care este considerata a fi inacceptabila si/sau
neconforma si care se respinge.
•
au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului
neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;
• abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă
incheierea contractului.
Nota : Procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se indeplinesc, în mod cumulativ,
următoarele condiŃii:
o în cadrul documentaŃiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire, se
constata erori sau omisiuni care au ca efect incălcarea principiilor prevăzute de ordonanta.
o autoritatea contractantă se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea sa
conducă, la rândul lor, la incălcarea principiilor prevăzute de ordonanta.
B.3.10. Elaborarea raportului privind procedura de atribuire
Raportul procedurii de atribuire trebuie sa cuprinda:
 denumirea si sediul autoritatii contractante;
 obiectul contractului de achizitie publica ;
 daca este cazul, denumirea/numele candidatilor participanti la procedura;
 daca este cazul, denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele care au stat la baza
selectarii sau neselectarii respectivilor candidati;
 denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura;
 denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii;
 daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a
considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute;
 denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoare si motivele care au
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stat la baza acestei decizii;
in cazul ofertantului/ofertantilor castigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au declarat ca o
subcontracteaza impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor;
 daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire.
Atentie! Raportul procedurii de atribuire se inainteaza spre aprobare conducatorului institutiei.


B.4. Atribuirea contractului de achizitie publica
B.4.1. Notificarea rezultatului
Autoritatea contractantă are obligaŃia de a informa candidaŃii/ofertanŃii despre deciziile referitoare la:
• atribuirea contractului de achiziŃie publică,
• daca este cazul, anularea procedurii de atribuire şi eventuala initiere ulterioară a unei noi proceduri.
Atentie! Comunicarea se realizeaza in scris si nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziilor respective.
Atentie! Comunicarea se transmite şi prin fax. Daca aceasta nu se realizeaza si prin fax atunci perioada de asteptare inaintea
semnarii contractului se majoreaza cu 3 zile lucrătoare.




Ofertantul/ofertanŃii câştigator/câştigători se informeaza cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
OfertanŃii/candidaŃii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare se informeaza asupra
motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupa cum urmează:
• fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a
candidaturii sale;
• pentru fiecare oferta respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere.
Nota: Se detaliaza argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă, neconformă sau
necorespunzătoare, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinŃelor de funcŃionare şi performanŃa
prevăzute în caietul de sarcini.
• fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă, conformă si corespunzătoare, dar care nu a
fost declarată castigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câstigătoare în
raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează sa i se atribuie contractul de achiziŃie
publica.
Nota: Autoritatea contractantă este indreptatita a nu comunica anumite informaŃii, dar numai în situatia în care
divulgarea acestora:
o ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale,
o ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale,
o ar fi contrara interesului public,
o ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privaŃi,
o ar prejudicia concurenŃa loială dintre aceştia.
Atentie! Comunicarea catre ofertantul/ofertantii declarati castigatori trebuie sa contina si invitatia pentru semnarea
contractului.











B.4.2. Perioada de asteptare
Contractul de achizitie publica se semneaza dupa o perioada de asteptare. Perioada de asteptare poate fi utilizata
de persoanele care se simt lezate de un act al autoritatii contractante in legatura cu procedura de achizitie
publica, pentru a-l contesta.
In cazul contractelor a caror valoare este mai mare sau egala cu pragul prevazut la art. 124 din ordonanta
perioada de asteptare pana la semnarea contractului este de 15 zile de la notificarea rezultatului.
In cazul contractelor a caror valoare este mai mica decat pragul prevazut la art. 124 din ordonanta perioada de
asteptare pana la semnarea contractului este de 7 zile de la notificarea rezultatului.

B.4.3. Solutionarea contestatiilor
Situatie premisa : orice act al autoritatii contractante care incalca dispozitiile legale in materia achizitiilor
publice poate conduce la aparitia litigiilor.
Este act al autoritatii contractante:
• orice act administrativ;
• lipsa emiterii unui act administrativ sau al oricarui alt act, refuzul de a-l emite
• orice alt act, altele decat cele de mai sus, care produce sau poate produce efecte juridice.
Subiectul activ - persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim - poate fi
orice persoana care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
• are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de achizitie publica pentru a carui atribuire se aplica
prevederile ordonantei;
• a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de
natura sa produca efecte juridice.
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Optiunile de valorificare a dreptului sau interesului legitim afectat sunt:
• calea administrativ-jurisdictionala prin adresare Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor(Consiliu), in conditiile ordonantei
sau
• in justitie, in conditiile legii contenciosului-administrativ.
 Obiectul contestatiei consta in pretentia concreta dedusa judecatii si poate fi, dupa caz:
• anularea actului;
• obligarea autoritatii contractante de a emite un act;
• obligarea autoritatii contractante de a lua orice alte masuri necesare pentru remedierea actelor ce afecteaza
procedura de atribuire.
 Competenta de solutionare contestatii este data de optiunea partii vatamate:
• fie, Consiliului;
• fie, instantei de judecata.
 Consiliul este competent:
• sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire inainte de incheierea contractului;
• sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate in atribuirea unui contract de
achizitie publica;
• sa emita opinie asupra litigiului dedus judecatii daca instanta de judecata solicita acest lucru.
Nota: Consiliul, in exercitarea atributiilor sale, adopta decizii.
 Instanta de judecata are competenta exclusiva in solutionarea:
• litigiilor privind acordarea de despagubiri;
• litigiilor aparute dupa incheierea contractului de achizitie publica.
Atentie! Despagubirile se solicita numai prin actiune in justitie, in conformitate cu dispozitiile legii contenciosuluiadministrativ.
 Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara cu respectarea principiilor:
• legalitatii,
• celeritatii,
• contradictorialitatii
• a dreptului la aparare.
Contestatia
 Contestatia se formuleaza in scris de catre partea care se considera vatamata.
 Participantii in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire se pot asocia la contestatie printr-o cerere proprie care
trebuie sa contina toate elementele prevazute pentru contestatie.
 Contestatia trebuie sa contina urmatoarele elemente:
• numele, domiciliul sau resedinta contestatorului, ori pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor si codul
unic de inregistrare. In cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce calitate;
• denumirea si sediul autoritatii contractante;
• denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata;
• obiectul contestatiei;
• motivarea in fapt si in drept a cererii;
• mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;
• semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.
 Contestatiei i se va atasa copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, precum si copii dupa alte
inscrisuri, daca acestea sunt disponibile.
 O copie a contestatiei si a inscrisurilor atasate, daca acestea sunt disponibile, va fi transmisa de catre
contestator autoritatii contractante.

Nota: Daca Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile necesare, atunci acesta va cere
contestatorului, ca, in termen de 5 zile de la instiintare, sa completeze contestatia. Daca contestatorul nu se
conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia va fi respinsa.
 Participantii la procedura de atribuire trebuie sa fie instiintati de catre autoritatea contractanta, in termen de
5 zile de la primirea notificarii privind contestatia.
 Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii
contractante in termenul de depunere prevazut de ordonanta.
 Termenul de depunere al contestatiei se calculeaza de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un
act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
 Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult:
o 10 zile, in cazul in care valoarea estimata a contractului este mai mare decat 40.000 euro pentru contractul
de furnizare
o 5 zile, in cazul in care valoarea estimata a contractului este egala sau mai mica decat 40.000 euro pentru
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contractul de furnizare.
Nota: Termenul se ia in calcul de la data luarii la cunostinta de catre contestator a actului invocat ca nelegal.
Atentie! Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire vor fi conexate de catre Consiliu.
 Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite la Consiliu cat si contestatorului punctul sau de vedere
asupra contestatiei, in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind contestatia.
Atentie! Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica solutionarea contestatiei, in masura in
care s-a facut dovada comunicarii acesteia.
 Consiliul, urmarea unei contestatii, poate solicita autoritatii contractante sa comunice in termen de 5 zile, toate
documentele aflate in dosarul achizitiei publice.
 Autoritatea contractanta trebuie sa efectueze toate demersurile pentru a aduce la indeplinire masura impusa de
Consiliu, sub sanctiunea unei amenzi, pe fiecare zi de intarziere, ce consta in 20% din salariul minim lunar pe
economie, aplicata conducatorului acesteia.
Atentie! Decizia privind amenda, neatacata in termen, constituie titlu executoriu si se executa de catre organele
competente, potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a creantelor fiscale si cu procedura prevazuta de
aceste dispozitii.
 In solutionarea cauzei, Consiliul poate:
• cere lamuriri partilor,
• administra probe,
• solicita orice alte date necesare pentru stabilirea situatiei de fapt.
• solicita orice date necesare pentru stabilirea situatiei de fapt, si de la alte persoane fizice sau juridice.
Nota: Consiliul poate desemna un expert independent pentru lamurirea unor aspecte de natura tehnica sau financiara.
Durata efectuarii expertizei trebuie sa se incadreze in termenul prevazut pentru solutionarea contestatiilor.
Atentie! Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.
 Procedura in fata Consiliului este scrisa.
 Partile pot fi audiate, numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de solutionare a
contestatiei.
 Partile pot fi reprezentate de avocati.
 Partile pot depune concluzii scrise in cursul procedurii.
 Partile pot solicita sa depuna concluzii oral in fata Consiliului, fara ca prin aceasta sa fie afectate termenele de
solutionare.
 Termenul de solutionare a contestatiei este de 10 zile lucratoare de la data primirii dosarului achizitiei publice
de la autoritatea contractanta.
 Termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit cu inca 20 zile, in cazuri temeinic justificate.
Masuri provizorii
Atentie! Depunerea contestatiei in fata Consiliului suspenda de drept procedura de atribuire pana la data
solutionarii contestatiei de catre Consiliu.
Atentie! Contractul incheiat in perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate
absoluta.
 Perioada de suspendare atrage prelungirea, in mod corespunzator, a oricarei perioade afectate prin suspendare,
cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac.
Atentie! Consiliul poate sa dispuna reluarea procedurii de atribuire la solicitarea uneia dintre parti si in
cazuri temeinic motivate.
 Decizia cu privire la masurile provizorii poate fi atacata cu plangere la Curtea de Apel competenta sa
solutioneze plangerea impotriva contestatiei in termen de 5 zile de la comunicarea pronuntarii.
 Consiliul se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond.
Atentie! Daca se constata ca exceptiile de procedura si de fond sunt intemeiate nu se mai procedeaza la analiza pe
fond a cauzei.
 Dupa examinarea, din punct de vedere al legalitatii si temeiniciei, Consiliul poate pronunta o decizie prin care:
• anuleaza in parte sau in tot actul atacat,
• obliga autoritatea contractanta sa emita un act
• dispune orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire.
Atentie! Daca Consiliul apreciaza ca exista si alte incalcari ale prevederilor legale cu privire la actul atacat, in afara
celor invocate de contestator poate sa dispuna, din oficiu, remedierea incalcarii prevederilor legale.
 Daca Consiliul admite contestatia si dispune luarea unei masuri de remediere a actului atacat, atunci va
preciza si termenul in care aceasta trebuie sa fie adusa la indeplinire.
 Obligatia de a monitoriza indeplinirea masurilor de remediere dispuse de Consiliu revine ANRMAP.
 Contestatia poate fi respinsa de catre Consiliul ca fiind:
• nefondata,
• tardiva,
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• lipsita de interes,
• lipsita de obiect,
• ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia,
• pe orice alta exceptie de procedura sau de fond.
Atentie! Consiliul va decide asupra continuarii sau anularii procedurii de achizitie publica, in functie de solutia
pronuntata.
 Consiliul poate lua act, oricand in cursul solutionarii contestatiei, de renuntarea la aceasta de catre contestator.
Atentie! Consiliul poate obliga la cerere partea in culpa, la plata cheltuielilor efectuate in cursul solutionarii
contestatiei.
 Decizia Consiliului:
• se adopta de catre un complet, format din trei membrii din care cel putin presedintele este licentiat in drept;
• se adopta cu votul majoritatii membrilor completului, acestia neavand posibilitatea de a se abtine;
• va fi motivata si comunicata in scris partilor, in termen de 5 zile de la pronuntare
• va fi publicata pe pagina de internet a Consiliului.
• poate fi atacata cu plangere, in termen de 10 zile de la comunicare, atat pe motive de nelegalitate cat si de
netemeinicie.
 Dupa luarea deciziei, completul va intocmi o minuta care se semneaza de catre toti membrii completului si se
consemneaza intr-un registru special tinut de catre Consiliu.
Atentie ! Decizia prin care Consiliul anuleaza in parte sau in tot actul atacat sau obliga autoritatea contractanta sa
emita un act sau sa dispuna orice alta masura necesara pentru inlaturarea actelor ce afecteaza procedura de atribuire
este executorie.
Atentie! Decizia Consiliului este obligatorie pentru parti.
Atentie! Contractul de achizitie publica incheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului este lovit de nulitate
absoluta.
 Decizia privind amenda, neatacata in termen, constituie titlu executoriu si se executa de catre organele
competente potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a creantelor fiscale si cu procedura prevazuta de
aceste dispozitii.
 Plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului se depune la sediul acestuia, care va inainta dosarul
instantei competente, in cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea caii de atac.
 Plangerea va fi formulata in scris si motivata.
Nota: Partea care formuleaza plangerea are obligatia sa comunice in termen, o copie a acesteia, precum si a
inscrisurilor doveditoare si partii adverse, depunand dovada de comunicare in fata instantei pana la primul termen de
judecata.
Verificarea legalitatii
 Autoritatea contractanta are dreptul sa sesizeze Consiliul in scopul pronuntarii asupra legalitatii actelor si
operatiunilor derulate in cursul procedurii de atribuire.
 Autoritatea contractanta va inainta Consiliului sesizarea motivata, insotita de documentatia aferenta procedurii
de achizitie.
 Consiliul poate sa admita sesizarea si sa constate legalitatea actelor intocmite de autoritatea contractanta,
precum si sa ateste corectitudinea operatiunilor si procedurilor desfasurate de aceasta.
 Daca atestarea legalitatii operatiunilor desfasurate de autoritatea contractanta necesita expertiza de specialitate,
aceasta se va efectua in conformitate cu art. 275, alin (4) din ordonanta.
Art. 275, alin (4) din OUG nr.34/2006 prevede „Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lamurirea
unor aspecte de natura tehnica sau financiara. Durata efectuarii expertizei trebuie sa se incadreze inauntrul
termenului prevazut pentru solutionarea contestatiilor de catre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea
care a formulat cererea de efectuare a acesteia”.
 Daca se constata nereguli in cadrul procedurilor derulate de autoritatea contractanta, atunci Consiliul dispune
notificarea acesteia in vederea luarii masurilor de remediere prevazute de lege.
Cai de atac impotriva deciziilor CNSC
 Calea de atac impotriva deciziei Consiliului este recursul.
 Instanta competenta sa solutioneze plangerea este Curtea de Apel, sectia de contencios–administrativ si fiscal
pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante.
 Plangerea va fi solutionata in complet format din 3 judecatori.
 Plangerea formulata impotriva deciziilor pronuntate de Consiliu se judeca de urgenta si cu precadere.
 Partea nu poate, sa ceara amanarea judecatii pentru pregatirea apararii sau pentru a lua cunostinta de cererile
ori inscrisurile comunicate, daca dovada citarii sau comunicarii facute cu cel putin 5 zile inainte de termenul de
judecata este depusa la acel termen.
Exceptie – In cazul in care paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat, presedintele ii va pune in vedere, la
prima zi de infatisare, sa arate exceptiile, dovezile si toate mijloacele sale de aparare despre care se face vorbire in
incheierea de sedinta.
Instanta va acorda, la cerere, un termen pentru pregatirea apararii si depunerea intampinarii.
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art. 118. alin (3) din Codul de procedura civila.
Cu exceptia citarii la primul termen de judecata, oricare dintre parti poate cere incuviintarea instantei pentru a
indeplini, prin intermediul executorului judecatoresc, procedura de citare sau de comunicare a inscrisurilor catre
cealalta parte.
 Procedura de solutionare a plangerii este cea a recursului, potrivit dispozitiilor art. 304 indice 1 Cod procedura
civila.
 Instanta poate dispune suspendarea procedurii de atribuire, pana la solutionarea plangerii formulate
impotriva deciziei Consiliului.
Atentie! Contractul incheiat in perioada de suspendare este lovit de nulitate absoluta.
 Instanta, admitand plangerea, modifica decizia Consiliului, dispune in vederea remedierii aspectelor de
nelegalitate sau netemeinicie ce afecteaza actele emise in cadrul procedurii de atribuire, dupa caz:
• anularea in tot sau in parte a actului autoritatii contractante;
• obligarea la emiterea actului de catre autoritatea contractanta;
• indeplinirea unei obligatii de catre autoritatea contractanta;
• orice alte masuri necesare.
Atentie! Daca, in mod eronat, Consiliul a solutionat cauza pe exceptie, instanta va casa cu retinere si se va
pronunta asupra fondului.
 Daca instanta admitand plangerea, modifica decizia Consiliului si constata ca actul autoritatii contractante a
incalcat prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice, iar contractul a fost incheiat inainte de
dispunerea suspendarii procedurii de atribuire, partea vatamata are dreptul la despagubiri.
 Instanta poate respinge pe fond plangerea.
Atentie! Hotararea pronuntata de instanta este definitiva si irevocabila.
Solutionarea litigiilor in instanta privind acordarea de despagubiri
 Persoana care solicita plata de despagubiri, atunci aceasta trebuie sa dovedeasca ca:
• prevederile ordonantei au fost incalcate; si
• ar fi avut o sansa reala de a castiga contractul, iar aceasta a fost compromisa ca urmare a incalcarii
prevederilor legii.
 Litigiile privind acordarea de dezpagubiri se solutioneaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ,cu modificarile ulterioare.
 Partile nu se pot adresa atat Consiliului cat si instantei de judecata.
 In cazul in care mai multe parti se adreseaza concomitent Consiliului si instantei de judecata, instanta va
suspenda judecata pana la solutionarea cauzei pe cale administrativ-jurisdictionala.
 Instanta de fond poate solicita Consiliului opinia asupra existentei unei incalcari a legislatiei in materie de
achizitii publice.
 Competenta de solutionare a cauzelor apartine tribunalului in a carui arie de competenta teritoriala se afla
sediul autoritatii contractante.
 Hotararea pronuntata de tribunal este supusa recursului la Curtea de Apel.
Nota: Dispozitiile OUG nr.34/2006 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, in masura in care nu sunt contrare.


Atentie! Orice documentatie de atribuire trebuie sa contina informatii despre solutionarea contestatiilor, precum si
datele de contact ale Consiliului.
B.4.4. Semnarea contractului


Procedura de atribuire a contractului se finalizeaza prin semnarea contractului de achizitie
publica.
Atentie! Clauzele continute in oferta privitoare la :
o propunerea tehnica si propunererea financiara;
o graficul de indeplinire a contractului;
o graficul de plati;
o garantia bancara de buna executie, daca este cazul;devin parte integranta a contractului in masura in care nu
afecteaza clauzele obligatorii.

ATENTIE: In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor prevazute in caiaetul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de
sarcini.
ATENTIE: Daca parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi
subcontractanti, atunci autoritatea contractanta trebuie sa solicite la incheierea contractului prezentarea contractelor
incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
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ATENTIE: Contractele de subcontractare trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la
contractul de achizitie publica.

B.4.5. Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire
Anuntul de atribuire se publica in cel mult 48 de zile dupa ce s-a finalizat procedura de licitatie deschisa,
prin atribuirea contractului de achizitie publica ;
B.5. Definitivarea dosarului de achizitie publica


Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de atribuire, respectiv
toate documentele necesare pentru derularea procedurii.
 Dosarul de achizitie publica
• se întocmeste şi se pastreaza de către autoritatea contractanta prin compartimentul intern specializat de
achizitii publice;
• se întocmeşte pentru fiecare:
• contract de achizitie publica atribuit,
• se păstrază atat timp cat contractul de achizitie publica produce efecte juridice, cel putin 5 ani de la data
finalizarii acestuia;
• daca este solicitat poate fi pus la dispozitia:
o oricarei autoritati publice interesate spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita
daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia
interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera concurenta ;
o organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contraventiilor sau
infractiunilor ;
• are caracter de document public.
Nota : Accesul persoanelor la aceste informaŃii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de
reglementările legale privind liberul acces la informaŃiile de interes public.
Accesul nu poate fi restricŃionat decât în măsura în care aceste informaŃii sunt clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectuală, potrivit legii.
B.6.Derularea contractului
B.6.1. Constituirea garantiei de buna executie
GaranŃia de bună execuŃie a contractului asigură autoritatea contractantă de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi
în perioada convenită a contractului.
 Garantia de buna executie a contractului se poate constitui in mai multe forme
 Garantia de buna executie se constituie in perioada premergatoare semnarii contractului sau ulterior semnarii
acestuia, intr-un termen limita convenit de catre parti si inscris in contract.
 Data constituirii garantiei de buna executie reprezinta data la care contractul de achizitie publica intra in
vigoare, respectiv ordinul de incepere a derularii contractului.
Cuantumul garantiei de buna executie


Atentie ! Constituirea garantiei de buna executie este o OBLIGATIE a contractantului.
 Cuantumul garantiei de buna executie nu va depasi 10% din preŃul contractului, exclusiv TVA.
AtenŃie !In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens
prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004) garantia de participare se constituie in procent de 50 %
din cuantumul precizat in documentatia de atribuire
Valabilitatea garantiei de buna executie
 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului este cel putin egala cu durata contractului.
Modalitati de constituire
 Garantia de buna executie se contituiei prin una din urmatoarele forme:
• prin scrisoare de garanŃie bancară, aceasta constituindu-se în anexă la contract.
• depunere la caserie a unei sume de bani pentru garantiile de executie reduse ca valoare
• prin reŃineri succesive din sumele datorate pentru facturi parŃiale (doar cu acordul partilor).
Nota: În acest caz, contractantul are obligaŃia de a deschide un cont la dispoziŃia autorităŃii contractante, la o bancă
agreată de ambele părŃi, iar suma iniŃială care se depune nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preŃul contractului.
 Nu uita!
• scrisoarea de garantie de buna executie trebuie prezentata in ORIGINAL
• sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit
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•
•







sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in
documentatie.
sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata.

B.6.2. Intrarea in efectivitate a contractului
Contractul intra in efectivitate:
• fie dupa constituirea garantiei de buna executie, daca a fost solicitata;
• fie la termenul convenit de parti.
Daca pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini si se solicita rezilierea contractului si
angajarea raspunderii contractuale.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in
oferta fara acceptul autoritatii contractante.
Eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

B.6.3. Indeplinirea obligatiilor asumate prin contract
Partile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, de buna
credinta si la termenul stabilit in contract.
Atentie! In principiu, nu este permisa cesionarea contractului.
B.7.Finalizara contractului
 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaŃiile din anexa/anexele la contract.
Nota: InspecŃiile şi testările la care vor fi supuse produsele, precum şi condiŃiile de trecere a recepŃiei provizorii şi
a recepŃiei finale (calitative) vor fi descrise în anexa/anexele la contract.
 Achizitorul are obligaŃia de a notifica în scris furnizorului identitatea reprezentanŃilor săi împuterniciŃi pentru
efectuarea recepŃiei, testelor şi inspecŃiilor.
 InspecŃiile şi testele din cadrul recepŃiei provizorii şi recepŃiei finale (calitative) se vor face la destinaŃia finală a
produselor.
Atentie! Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaŃiilor, achizitorul are dreptul să
îl respingă, iar furnizorul are obligaŃia, fără a modifica preŃul contractului:
• de a înlocui produsele refuzate; sau
• de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaŃiilor lor tehnice.
Nota: Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat
datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al
achizitorului, anterior livrării acestora la destinaŃia finală.
 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parŃial sau total se face după instalare şi după
recepŃie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor
pentru livrare.
Eliberarea garantiei de buna executie, daca este cazul
 Restituirea garantiei de buna executie :
• Se efectueaza potrivit clauzelor contractuale si dacă nu s-au ridicat pretenŃii asupra ei.
• În cazul contractului de furnizare : în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepŃie a
produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale.
Atentie ! La incheierea contractelor care s-au derulat corespunzator, in momentul returnarii scrisorii originale de
garantie bancara de buna executie, trebuie pastrata o copie a scrisorii de garantie, pentru a putea face dovada
existentei acesteia fiind anexa la contract.
Cand se retine garantia de buna executie ?
 Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, în limita
prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate prin contract, cu obligatia de a
notifica pretentia precizand obligatiile ce nu au fost respectate.
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SECTIUNEA II
FISA DE DATE A ACHIZITIEI
SecŃiunea II conŃine informaŃiile specifice referitoare la aplicarea concretă a procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziŃie publică, care sunt destinate potenŃialilor ofertanŃi interesaŃi să participe la procedura
aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare. InformaŃiile conŃinute în cadrul acestei secŃiuni completează,
adaptează sau detaliază prevederile secŃiunii I.
Fisa de date a achizitiei cuprinde informatii si instructiuni privind:
• autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa – inclusiv telefon, fax, e-mail – persoane de contact,
mijloace de comunicare etc.;
• adresa de unde se poate achizitiona, descarca documentatia de atribuire;
• activitatea autoritatii contractante;
• faptul ca se achizitioneaza in numele altei autoritati(daca este cazul);
• modul de obtinerea de clarificari si alte informatii
• solutionarea litigiilor
• Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, inclusiv adresa, telefon, fax, e-mail;
• obiectul contractului de achizitie publica si durata acestuia;
• modul in care se va finaliza procedura;
• existenta loturilor si modul de abordare;
• acceptarea/ neacceptarea de oferte alternative;
• cod CPV;
• cantitatea produselor;
• garantii;
• termen de valabilitate a ofertei;
• procedura aplicata si daca aceasta are ca etapa finala licitatia electronica;
• cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate pentru dovedirea
indeplinirii criteriilor de calificare si selectie daca sunt solicitate;
• data limita de depunere (ora/zi/luna /an), locul de depunere si ce alte formalitati trebuie indeplinite in
legatura cu participarera la procedura de atribuire;
• informatii privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare;
• informatii privind modul de eleborare a ofertei;
• informatii detaliate si complete privind criteriu de atribuire;

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Cod fiscal: 4701606 şi codul de inregistrare fiscala in
scopuri de T.V.A.:RO 13805460
Adresa: B-dul Dimitrie Mangeron, nr. 67
Localitate: Iasi
Cod postal:700050
Tara:Romania
Persoane de contact:
Telefon: 0232-213737/270021,
Administrator sef facultate- Ec. Camelia Burdia
int: 131
Ing. D. Cosmin
int: 140
E-mail:
Fax: 0232-217720
cburdia@etc.tuiasi.ro
Adresa de internet la care se poate accesa documentatia de atribuire(daca este cazul): www.etc.tuiasi.ro/licitatii/licitatii.html
Adresa Autoritatii contractante: B-dul Dimitrie Mangeron nr. 67, Iaşi, cod poştal 700050.
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I.b. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante
 ministere ori alte autoritaŃi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
 agenŃii naŃionale
 autorităŃi locale
 alte institutii guvernate de legea publică
 institutie europeană/organizaŃie internationala
 altele (specificati)

 servicii publice centrale
 aparare
 ordine publică/siguranta naŃională
 mediu
 economico-financiare
 sanatate
 construcŃii şi amenajarea teritoriului
 protectie socială
 cultura, religie si actv. recreative
 educaŃie
 altele (specificaŃi)________________

Autoritatea contractanta achiziŃionează in numele altei autoritati contractante

DA 

NU


Date limita de primire a solicitarilor de clarificari :
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaŃia de atribuire.
Autoritatea contractantă are obligaŃia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităŃi, cât mai repede posibil,
la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel
de solicitări din partea operatorului economic.
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 6 zile inainte de dat
limita de depunere a ofertei.
In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea
contractanta in imposibilitatea respectarii termenului mentionat mai sus, aceasta din urma are, totusi obligatia de a raspunde la
solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibilă
primirea acestuia catre operatorii economici înainte de data limita de depunere a ofertelor.
Adresa de transmitere a solicitărilor de clarificări: B-dul Carol I nr. 11, Iaşi, cod poştal 700506, Facultatea
de Electronica si Telecomunicatii, corp A, administrator şef facultate, et.1, birou III-11

Alte informaŃii si/sau clarificari pot fi obŃinute:
la adresa mai sus menŃionată
 altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari
Data 09.05.2007 ora limita 1500 adresa B-dul Carol I nr. 11, Iaşi, cod poştal 700506, Facultatea de Electronica si
Telecomunicatii, corp A, administrator şef facultate, et.1, birou III-11
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari 11.05.2007 ora 1500

I.c. Cai de atac:
Eventualele contestatii se pot depune :
-fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
-fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta
Institutia responsabila pentru solutionare contestatiei
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str.Stravopoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti.
Localitatea: Bucuresti
Cod postal: 030084
e-mail office@cnsc.ro
Telefon:
(+4) 021 310.46.41
Fax
(+4) 021 310.46.42
Adresa internet: www.cnsc.ro
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Tara:Romania

Denumirea instantei competente
Tribunalul Iasi –Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa: str. Anastasie Panu, nr 25, Iaşi
Localitatea: Iasi
Cod postal: 700024
Tara:Romania
Telefon:
Fax

0232/260600
0232/260411

I.d.Sursa de finantare :
Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit
Sursele de finanŃare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit:
1. venituri din activitatea de cercetare ştiinŃifică, proiectare, consultanŃă
expertiză, aferente granturilor de cercetare obŃinute prin competiŃie de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării (CEEX );
2. venituri proprii realizate din taxe şi activităŃi desfăşurate de instituŃia
învăŃământ superior;
3. venituri din activitatea de cercetare ştiinŃifică, proiectare, consultanŃă
expertiză, aferente contracte agenŃi economici ;

şi
la

Dupa caz, proiect/program
finantat din fonduri
comunitare
DA
NU 

de
şi

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
Tehnică de calcul, componente calculator, echipamente şi materiale de laborator
II. 1.2) Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare
DestinaŃia finală a produselor, destinaŃie faŃă de care se vor raporta preŃurile din propunerea financiară a ofertanŃilor
este Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, la sediul FacultăŃii de Electronica si Telecomunicatii, Catedra
de Telecomunicatii, Catedra de Bazele Electronicii, unde ofertantul caştigător are obligaŃia să instaleze, să pună în
funcŃiune şi să verifice produsele furnizate. Fiecare loc de destinaŃie va fi precizat detaliat de către autoritatea contractantă,
ofertantului câştigător, cu 10 zile înainte de livrare.
(a) Lucrări
□
(b) Produse

(c) Servicii
□
ExecuŃie
□
Cumpărare

Categoria serviciului □ □
Proiectare şi execuŃie
□
Leasing
□
Se specifica din care categorie de
Realizare prin orice mijloace
Închiriere
□
servicii apartine obiectul contractului
corespunzătoare cerinŃelor
Cumparare in rate
□
fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B
specificate de autoritate
da □ nu □
contractantă
□
Principala locatie a lucrarii
Principalul loc de livrare
Principalul loc de prestare
________________________
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din
_______________________
Iaşi, B-dul Carol Inr. 11, la sediul FacultăŃii de
_________________________
Electronica si Telecomunicatii, Catedra de
_______________________
Telecomunicatii, Catedra de Bazele Electronicii,
Cod CPV
unde ofertantul caştigător are obligaŃia să
Cod CPV
□□□□□□□□-□
instaleze, să pună în funcŃiune şi să verifice
□□□□□□□□-□
produsele furnizate.
Cod CPV □□□□□□□□-□
vezi tabel nr.1.
Termenul de livrare pentru fiecare produs,
eventual lot, va fi indicat la cap.II.2.1.tabel 1,
pag.31 din prezenta secŃiune.
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achiziŃie publică: 
Încheierea unui acord cadru □
Finalizarea procedurii se va efectua prin atribuirea contractelor de achiziŃie publică pe loturi si/sau, daca este cazul,
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anularea procedurii de atribuire şi eventuala initiere ulterioară a unei noi proceduri.
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica pana la 20.07.2007.
Ani 0
luni
zile (de la atribuirea contractului)
Sau
Incepand cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/)
II.1.5.InformaŃii privind acordul cadru (dacă este cazul)- nu este cazul.
Acordul cadru cu mai mulŃi operatori □
Acordul cadru cu un singur operator
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al
participanŃilor al acordului cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni

□

□□□

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU □
II.1.6) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti caietul de sarcini)
da  nu □
Daca da:
Un singur lot 
Unul sau mai multe 
Toate loturile 
IndicaŃii referitoare la posibilităŃile ofertanŃilor de a depune ofertă doar pentru un lot sau un pachet de loturi din cantitatea
de produse solicitate:
OfertanŃii au posibilitatea să depună oferte pe loturi (se poate depune ofertă doar pentru un lot, pentru mai multe loturi sau
pentru toate loturile), dar pentru întreaga cantitate de produse solicitate în cadrul fiecărui lot pentru care se depune ofertă.
Valoarea scrisorii de garantie bancara de participare va fi egala cu valoarea cumulata a garantiilor de participare solicitate
pentru fiecare lot pentru care candidatul depune oferta.
Procedura de evaluare decurge separat pe fiecare lot, pentru fiecare lot desemnandu-se cate un ofertant castigator.
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate
DA 
NU 
Se aminteste ofetantilor/candidatilor ca: nu se accepta oferte alternative.

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantitati (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca exista)
Tabel nr. 1: Natura si cantitatea produselor ce urmeaza sa fie achizitionate, precum si codul CPV

CPV

Denumire produs

32420000-3

Access Point Wireless

32420000-3

Switch

32420000-3

Analizor retea wireless (Wi-Spy)

30162000-2

Card PCMCIA

30162000-2

Card PCMCIA

30162000-2

Card PCMCIA

32420000-3

Router Wireless

31682520-1

Sursa UPS

30213200-7

Laptop

33242000-8

Cantitate
- buc2

LOT
1

Termen de
livrare

1

29.06.2007
29.06.2007

1

29.06.2007

1

29.06.2007

1

1

29.06.2007

1

1

29.06.2007

1

29.06.2007

1

1

29.06.2007

2

29.06.2007

Osciloscop cu 2 canale

11
3

3

10.07.2007

31623600-5

Modul generator de semnal

3

4

10.07.2007

31681400-7

Modul sursă de tensiune

3

4

10.07.2007

33251000-4

Rama alimentare module

3

4

1
2
1

2
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Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a creşte sau de a diminua, în limita procentului indicat, cantitatea de
produse prevăzute iniŃial în Caietul de sarcini, fără nici o schimbare în preŃul unitar sau în alte elemente ale propunerii
tehnice şi ale celei financiare; singura modificare admisă este cea referitoare la preŃul total, care va creşte sau va descreşte
corespunzător modificărilor intervenite în cantitatea achiziŃionată.
Autoritatea contractantă are dreptul de a modifica cantităŃile de produse numai după stabilirea de către comisia de
evaluare a ofertei câştigătoare şi înainte de semnarea contractului de achiziŃie publică.
Comunicarea prin care ofertantul este înştiinŃat că oferta sa este câştigătoare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu şi
înştiinŃarea cu privire la modificarea cantităŃilor care urmează să fie achiziŃionate.
Procentul maxim pe care autoritatea contractantă îl poate impune ofertantului a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind
câştigătoare, pentru creşterea sau descreşterea cantităŃii de produse este de: +/- 10%.
da 

II.2.2) Optiuni (daca exista)
Daca exista, descrierea acestor optiuni:

nu 

III. Conditii specifice contractului
III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract
(dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat
(daca DA scurta descriere )
III.1.2. Altele
(daca DA, descrieti)

DA 

NU 

DA 

NU 

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectata
Licitatie deschisa
Licitatie restransa
Licitatie restransa accelerata





Negociere cu anunt de participare
Negociere fara anunt de participare
Cerere de oferta

DA 

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica





NU 

IV.3) Legislatia aplicata
• Legea nr.337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in
Monitorul Oficial nr.625/20.07.2006.
• Ordonanta de Urgenta nr.34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.418/15.05.2006.
• Rectificare din 01.08.2006 la Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.662/01.08.2006.
• Hotararea nr.925/17.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achizitie publica din Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial
nr.625/20.07.2006.
• Ordonanta de Urgenta nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial nr.365/26.04.2006.
• Hotararea nr.942/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.30/2006
privind functia de verificae a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata
in Monitorul Oficial nr.661/01.08.2006.
• Legea ÎnvăŃământului nr.84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.606/10.12.1999.
• Legea nr.500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial nr.597/2002.
• Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/2002, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor
bugetare si legale, publicat in Monitorul Oficial nr.37/2003.
• Legea nr.210/04.07.2005 privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr.20/2005 pentru modificarea şi completarea
OrdonanŃei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală; Publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,
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nr.580/05.07.2005.
• Hotararea Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si
limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata in Monitorul Oficial nr.109/2004.
• Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor publicata in Monitorul Oficial nr. 553/27.06.2006.
• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ publicata in Monitorul Oficial nr. 1154/07.12.2004.
• Ordinul A.N.R.M.A.P.nr.155/02.10.2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica, publicat in Monitorul Oficial nr.894/02.11.2006.
`

V. CRITERII DE CALIFICARE
Norme generale conform cadrului legal/prevederilor legale:

Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
I.Autoritatea contractantă are obligaŃia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de
achiziŃie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinŃă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin
hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru participare la activităŃi ale unei organizaŃii
criminale, pentru corupŃie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.
II. Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de
achiziŃie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaŃii:
a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităŃile
sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaŃie similară cu
cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. ii.a);
c) nu şi-a îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România sau în Ńara în care este stabilit;
d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
e) prezintă informaŃii false sau nu prezintă informaŃiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură
cu situaŃia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit.ii. a) - d).
III. Autoritatea contractantă are obligaŃia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea
faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaŃiile mai sus mentionate, orice document
considerat edificator, din acest punct de vedere, în Ńara de origine sau în Ńara în care ofertantul/candidatul este
stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităŃi competente din
Ńara respectivă.
IV. În cazul în care în Ńara de origine sau în Ńara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit
documente de natura celor prevăzute la aliniatul iii. sau respectivele documente nu vizează toate situaŃiile
prevăzute la aliniatele i. şi ii., autoritatea contractantă are obligaŃia de a accepta o declaraŃie pe propria
răspundere sau, dacă în Ńara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraŃia pe propria răspundere, o
declaraŃie autentică dată în faŃa unui notar, a unei autorităŃi administrative sau judiciare sau a unei asociaŃii
profesionale care are competenŃe în acest sens.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
V. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente
edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori
apartenenŃă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din Ńara în care ofertantul/candidatul
este stabilit.

Situatia economica si financiara:
VI.(1). Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura
de atribuire a contractului de achiziŃie publică să facă dovada situaŃiei sale economice şi financiare.
(2). În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea situaŃiei economice şi financiare, atunci
aceasta are obligaŃia de a indica în documentaŃia de atribuire şi informaŃiile pe care operatorii economici urmează
să le prezinte în acest scop.
VII.(1). Demonstrarea situaŃiei economice şi financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau
mai multor documente relevante, cum ar fi:
a) declaraŃii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
b) bilanŃul contabil sau extrase de bilanŃ, în cazul în care publicarea acestor bilanŃuri este prevăzută de
legislaŃia Ńării în care este stabilit ofertantul/candidatul;
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c) declaraŃii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de
activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii
trei ani, în măsura în care informaŃiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are
obligaŃia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinŃat sau şi-a început activitatea
comercială.
(2). În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea
de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaŃia
economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera
edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaŃiei economice şi financiare a
candidatului/ofertantului.
VIII.(1).Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susŃinută, pentru îndeplinirea
unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaŃiilor juridice existente între ofertant/candidat şi
persoana respectivă.
(2). În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaŃia economică şi financiară invocând şi
susŃinerea acordată, în conformitate cu prevederile aliniatului anterior, de către o altă persoană, atunci acesta are
obligaŃia de a dovedi susŃinerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziŃie ofertantului/candidatului resursele
financiare invocate. Persoana ce asigură susŃinerea financiară nu trebuie să se afle în situaŃia care determină
excluderea din procedura de atribuire precizate in aliniatul i.
(3). Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaŃia economică şi
financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care
grupul beneficiază de susŃinerea financiară a unei/unor terŃe persoane, situaŃia economică şi financiară se
demonstrează în condiŃiile prevăzute la aliniatul viii(2).

Capacitatea tehnică şi/sau profesionala
IX. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacităŃii
tehnice şi/sau profesionale a ofertanŃilor/candidaŃilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora,
în funcŃie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în
măsura în care aceste informaŃii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
a) o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conŃinând valori, perioade de livrare,
beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităŃi contractante sau clienŃi privaŃi. Livrările de produse se
confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către
clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic
nu are posibilitatea obŃinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se
realizează printr-o declaraŃie a operatorului economic;
b) o declaraŃie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităŃii, precum
şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;
c) informaŃii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament
de participare a fost obŃinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităŃii;
d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea
produselor, identificată clar prin referire la specificaŃii sau standarde relevante;
e) mostre, descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care
autoritatea contractantă solicită acest lucru.

Standarde de asigurare a calitatii
X. În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă
faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităŃii, autoritatea contractantă trebuie
să se raporteze la sistemele de asigurare a calităŃii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de
organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.
XI. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaŃia de a accepta
certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
XII. În cazul în care operatorul economic nu deŃine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de
autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaŃia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de
operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel
corespunzător al calităŃii.
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V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului
Declaratii privind
eligibilitatea

Declaratie privind
neincadrarea in
prevederile art. 181
din ordonanta

Cerinta minima obligatorie de calificare consta in prezentarea documentelor mentionate mai
jos, care sa dovedeasca ca candidatul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la alin.
I si II:
1. DeclaraŃie de eligibilitate pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul 4 SecŃiunea IV.
solicitat
nesolicitat
Cerinta minima de calificare consta doar in prezentarea documentelor mentionate:
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaŃiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor
către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuŃiei pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip
eliberate de autorităŃile competente din Ńara în care ofertantul este rezident), după cum exemplificam
pentru persoanele juridice din Romania:
Solicitat 
Nesolicitat 
2. DeclaraŃie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta pe propria răspundere
completată în conformitate cu Formularul 5 - SecŃiunea IV.
solicitat
nesolicitat
3.a.Certificat de atestare 3.c.Pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor cu privire la plata
fiscală emis de DirecŃia impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre
Generală
a
FinanŃelor bugetul general consolidat, candidatul are dreptul de a prezenta
Publice, valabil în ziua initial o declaratie semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa
deschiderii ofertei;
confirma ca si-a indeplinit obligatiile de plata; candidatul are insa
solicitat nesolicitat
obligatia de a prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea
3.b.Certificat fiscal privind obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
impozitele şi taxele locale în asigurari sociale, in masura in care astfel de documente sunt emise in
cazul persoanelor juridice, tara de origine sau in tara in care este stabilit, atunci cand primeste
valabil în ziua deschiderii din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, dar nu
ofertei.
mai tarziu de data adoptarii deciziei de atribuire.
solicitat nesolicitat
ObservaŃie:
Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări,
eşalonări etc.) de către organele competente nu se consideră obligaŃii exigibile de plată, în măsura în
care s-au respectat condiŃiile impuse la acordarea înlesnirilor.

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Persoane
juridice/fizice
romane

Persoane juridice
/fizice straine

Cerinta minima de calificare consta doar in prezentarea documentului mentionat:
1.Copie stampilata si semnata “conform cu originalul”de catre reprezentantul legal al ofertantului, sau
copie legalizata dupa Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului ComerŃului, care conŃine
codul unic de înregistrare şi anexa acestuia din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate
(extras), activitatea de producŃie şi/sau comercializare pentru categoria de produse care face obiectul
procedurii de achiziŃie publică .
solicitat
nesolicitat
2.Certificat constatator privind inmatricularea la Oficiul Registrului Comertului sau alt document
echivalent conform prevederilor de la alineatul III.(Fomularul 6-Sectiunea IV.)
solicitat
nesolicitat
Cerinta minima de calificare consta doar in prezentarea documentului mentionat:
Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesional

V. 3.) Situatia economico-financiara
Informatii privind
situatia economicofinanciara
Solicitat 
Nesolicitat 

Cerinta minima de calificare consta doar in prezentarea documentelor mentionate:
Declaratie - Fişă de informaŃii generale cu cifra medie de afaceri pe ultimii 3(trei) ani si
asigurarea riscului profesional, sau alte documente echivalente înregistrate de organele
competente.(Fomularul 7-Sectiunea.IV)
solicitat
nesolicitat

V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala
Informatii privind
capacitatea tehnica
Solicitat 

Cerinta minima de calificare consta doar in prezentarea documentelor mentionate:
a) Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3(trei) ani, continand valori, perioade de
livrare,beneficiari, (Formularul 8- Sectiunea IV), insotita de o declaratie scrisa a ofertantului
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Nesolicitat 

Informatii privind
subcontractantii

V.5.) Daca este
aplicabil, modul de
calificare

(Formularul 9- Sectiunea IV) .
solicitat
nesolicitat
b) DeclaraŃie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităŃii,
precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare.
solicitat
nesolicitat
c) InformaŃii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui
angajament de participare a fost obŃinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea
controlului calităŃii.
solicitat
nesolicitat
d) Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste
conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaŃii sau standarde relevante;
solicitat
nesolicitat
e) Mostre, descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care
autoritatea contractantă solicită acest lucru.
solicitat
nesolicitat
f)autorizare pentru livrarea produselor (Formularul 10-Sectiunea IV)
solicitat
nesolicitat
In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul
sau mai multi subcontractanti, cerinta minima de calificare consta doar in prezentarea
documentelor mai jos mentionate:
Lista cuprinzând subcontractanŃii Formularul 11-SecŃiunea IV, insotita de o declaratie
scrisa, Formularul 12-SecŃiunea IV a candidatului privind partea/partile din contract care sunt
indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora; subcontractanŃii care urmează să îndeplinească
mai mult de 10% (în exprimare valorică) din contractul de achiziŃie publică trebuie să completeze cu
propriile date Formularul 7 - SecŃiunea IV.
In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul
sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea
contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si
subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si
se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii
nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie
sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Documentele de calificare vor fi examinate de comisia de evaluare constituita de autoritatea
contractanta.

Orice ofertant care indeplineste in totalitate cerintele minime corespunzatoare
criteriilor de calificare este considerat calificat.

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

VI.2) Perioada
de valabilitate a
ofertei

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si
documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru
costurile respective decat in cazurile prevazute de lege.
Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie in limba romana. Documentatia tehnica si
documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti vor fi
prezentate in limba in care acestea au fost emise,cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere
autorizata in limba romana.
Scrisoarea de inaintare, imputernicirea, scrisoarea de garantie bancara de participare, oferta si
documentele de atribuire care se solicita trebuie sa fie redactate in limba romana. Documentele emise de
institutii/organisme oficiale din tara in care candidatii straini sunt rezidenti vor fi prezentate in limba in care
acestea au fost emise,cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pana la data de 20.07.2007. Orice oferta
valabila pe o perioada mai mica decat perioada precizata anterior va fi respinsa de comisia de evaluare ca
fiind necorespunzatoare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte
de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de
valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod
corespunzator. In orice situatie autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de
valabilitate a ofertei cu mai mult de 60 de zile.
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VI.3) Garantie
de participare
Solicitat 
Nesolicitat 

VI.4) Modul de
prezentare a
propunerii
tehnice

Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu
prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate se considera ca si-a retras oferta,
fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
Autoritatea contractantă are obligaŃia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităŃi, cât
mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3
zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 6
zile inainte de data limita de depunere a ofertei.
In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand
astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea respectarii termenului mentionat mai sus, aceasta din urma
are, totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru
elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia catre operatorii economici inainte de
data limita de depunere a ofertelor.
GaranŃia pentru participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faŃă de riscul unui
eventual comportament necorespunzător a ofertantului, pe întreaga perioadă derulată până la incheierea
contractului de achiziŃie publică
Garantia de participare (Formularul 3 – Sectiunea IV.) se plateste in suma fixa de: vezi tabel nr.
2.
Valoarea scrisorii de garantie bancara de participare va fi egala.
2. Termen de valabilitate a garanŃiei pentru participare : pana la data de 14.06.2007.
3. Modul de constituire a garanŃiei pentru participare:
Se acceptă constituirea garanŃiei pentru participare prin:
a) Scrisoare de garanŃie bancară în favoarea autorităŃii contractante.
b) Depunerea de numerar la casieria Universitatii Tehnice ”Gh.Asachi”,se accepta numai pana
la atingerea limitei maxime de 603,36 RON,ce reprezinta totalul pentru loturile care se oferteaza.
Scrisorile de garanŃie bancară vor fi eliberate, de regulă, de o bancă din România sau, după caz, de o bancă
din străinătate, de preferinŃă cu corespondent în România.
Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate
inacceptabile.
Autoritatea contractantă are dreptul de a retine garanŃia pentru participare, ofertantul pierzând
suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaŃii:
I) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
II) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanŃia de bună execuŃie în perioada de
valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;
III) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziŃie publică în
perioada de valabilitate a ofertei.
Propunerea tehnica
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele
prevazute in Caietul de sarcini.
În acest scop propunerea tehnică va conŃine, în funcŃie de cerinŃele prevăzute, un comentariu,
articol cu articol, al specificaŃiilor tehnice conŃinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze
corespondenŃa propunerii tehnice cu specificaŃiile respective.
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanŃilor:
a) o descriere detaliată a caracteristicilor tehnice şi funcŃionale esenŃiale ale produselor, însoŃită, dacă este
cazul, de documentaŃia tehnică aferentă;
b) o descriere a calităŃii materialelor, precum şi, dacă este cazul, a utilajelor;
c) mostre, certificate, agremente şi orice alte asemenea documente;
d) graficul de livrare a produselor;
e) o descriere a modului de asigurare a serviciilor postvânzare şi asistenŃă tehnică, inclusiv angajamente
privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pe termen lung;
f) alte informaŃii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.
Autoritatea contractantă va solicita ofertanŃilor, completarea unor formulare-tip care permit, în
funcŃie de particularităŃile achiziŃiei sau ale tipului de contract, sintetizarea informaŃiilor referitoare la
elementele propunerii tehnice.
Modul de prezentare al propunerii tehnice va fi redactat analog Caietului de Sarcini – Capitolul
2 – SpecificaŃii tehnice, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării uşoare a corespondenŃei propunerii
tehnice cu specificaŃiile tehnice – configuraŃii minime obligatorii necesare, prevăzute în Caietul de sarcini.
Propunerea tehnica consta in intocmirea ofertei tehnice care va fi insotita de un grafic de livrare
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VI.5) Modul de
prezentare a
propunerii
financiare

al produselor (Formularul 14 din-Sectiunea IV)
Modelul prezentării ofertei tehnice se găseşte la secŃiunea IV (Formularul 13-SecŃiunea IV).
Specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini, care indica o eventuala origine/sursa sau productie,
marci de fabrica sau de comert, licente de fabricatie, vor fi considerate ca avand mentiunea “sau
echivalent”; eventualele mentiuni prezentate mai sus fiind lasate eventual pentru a ajuta in elaborarea
ofertei.
Criteriul aplicat pentru etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati este pretul cel
mai scazut. Acest criteriu nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a
contractului respectiv.
Propunerea financiara
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaŃiile
solicitate cu privire la preŃ, tarif, dacă este cazul, la condiŃii de cost ale creditului, precum şi la alte condiŃii
financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziŃie publică.
Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in sectiunea IV (Formularul 15SecŃiunea IV) care reprezinta elementul principal al propunerii financiare.
Ofertantul va evidenŃia, preŃul total ofertat pentru fiecare lot, intocmind un singur formular de
oferta, in care sa se precizeze pretul total pe fiecare lot sau sa intocmeasca cate un formular de oferta pe
fiecare lot.
În scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziŃie publică ofertantul
are obligaŃia de a exprima preŃul total ofertat pentru fiecare echipament si fiecare lot atât în lei (RON),
cât şi în EURO. Echivalentul în euro al valorii exprimate în lei se va determina corespunzător
cursului mediu al pieŃei valutare, calculat de Banca NaŃională a României pentru ziua precizată
(această zi indică, implicit, reperul de timp la care se consideră valabil costul resurselor necesare pentru
îndeplinirea contractului).
În cazul unei oferte care are un preŃ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu produsul care
urmează să fie furnizat,executat sau prestat, autoritatea contractanta are obligaŃia de a solicita ofertantului,
în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră
semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preŃul respectiv.
Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare justificarile primite de ofertant, in
conditiile precizate mai sus, indeosebi cele care se refera la:
• Fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie utilizate,
proceselor de productie sau serviciilor prestate;
• Solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul
pentru furnizarea produselor;
• Originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in Caietul de
sarcini;
• Respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de lucru aplicabile pentru furnizarea
produselor;
• Posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.
Atunci cand autoritatea contractanta constata ca o oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut
deoarece ofertantul beneficiaza de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa pe acest temei numai
daca, in urma clarificarilor solicitate, ofertantul este in imposibilitate de a demonstra, intr-o perioada de
timp rezonabil stabilita de autoritatea contractanta ca ajutorul de stat a fost acordat in mod legal. Atunci
cand autoritatea contractanta respinge o oferta in circumstantele prevazute anterior, aceasta are obligatia de
a transmite o notificare in acest sens Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea
Achizitiilor Publice.
Se precizează că ofertanŃii vor completa şi depune în ofertă, formularul centralizator de preturi
pentru produse care cuprinde elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru
evaluarea ofertei, conform modelului ce se găseşte la secŃiunea IV(Formularul 16-SecŃiunea IV).
Ofertantul va evidenŃia, preŃul total ofertat pentru fiecare echipament si fiecare lot.
Se precizează că: destinaŃia finală a produselor, destinaŃie faŃă de care se vor raporta preŃurile
din propunerea financiară a ofertanŃilor este Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi,
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, unde ofertantul caştigător are obligaŃia să instaleze, să
pună în funcŃiune şi să verifice produsele furnizate. Fiecare loc de destinaŃie va fi precizat detaliat de
către autoritatea contractantă, ofertantului câştigător, cu 10 zile înainte de livrare.
Se precizează că: ofertele vor fi exprimate atât în EURO (curs BNR valabil in data de
23.042007-1 EURO =3,3328 RON), cât şi în în lei (RON); toate produsele se achiziŃionează cu plata în lei

38

(RON), la preŃul de livrare la beneficiar, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare privind taxa pe valoare
adăugată şi taxele vamale pentru firmele din România şi cu plata în euro pentru furnizorii din afara
României.
PreŃurile din propunerea economico-financiară vor fi exprimate fără T.V.A., in cazul ofertantilor
inregistrati in Romania, urmand sa se aplice o cota de T.V.A. de 19% la incheierea contractului.
Pentru persoanele juridice/fizice din U.E.- în cazul “achiziŃiilor în regim intracomunitar”,
contractul se va încheia pe codul de înregistrare fiscală în scopuri de T.V.A.:RO 13805460, prevăzându-se
în contract că furnizorul va emite factura cu preŃurile exprimate fără T.V.A. iar pe factură va fi trecută
menŃiunea “taxare inversă”, autoritatea contractantă având obligaŃia de a transmite furnizorului
intracomunitar codul de înregistrare în scopuri de TVA şi să achite contravaloarea T.V.A.-ului aferent către
bugetul de stat al României.

VI.6) Modul de
prezentare al
documentelor de
atribuire ce
insotesc oferta

Documentele care trebuie sa insoteasca oferta sunt:
1. 1.1. scrisoarea de inaintare (Formularul 1-Sectiunea IV);
1.2. acordul de asociere (Formularul 2-Sectiunea IV) (daca este cazul);
2. imputernicirea: a) semnatarului ofertei (daca este cazul);
b) reprezentantului prezent la sedinta de deschidere (daca este cazul);
3. opis documente;
4. dovada constituirii garantiei de participare (Formularul 3-Sectiunea IV);
5. documentele de calificare:
5.1.1. declaratia de eligibilitate–Formularul 4-Sectiunea IV;
5.1.2. declaratie privind neincadrarea in prevevederile art. 181din ordonanta (Formularul 5Sectiunea IV);
5.1.3.a.certificat de atestare fiscala D.G.F.P.;
5.1.3.b.certificat fiscal privind impozitele si taxele locale;
5.2.1.a.copie stampilata si semnata ”conform cu originalul” dupa Certificatul de inregistrare emis
de Oficiul Registrului Comertului;
5.2.1.b.anexa la certificatul de inregistrare ,daca este cazul;
5.2.2.Certificat constatator emis de Of.Reg. Com. –Form. 6-Sectiunea IV;
5.3.Fisa informatii generale-–Formularul 7-Sectiunea IV;
5.4.1.a. Lista principalelor livrari de produse (Formularul 8- Sectiunea IV);
5.4.1.b. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse (Formularul 9- Sectiunea IV) .
5.4.1.c. Autorizarea privind livrarea produselor -Formularul 10-Sectiunea IV;
5.4.2.a. Lista cuprinzand subcontractantii–Formularul 11-Sectiunea IV
5.4.2.b. Formularul privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti–
Formularul 12-Sectiunea IV
5.4.2.c subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 10% din contract–Formularul
7-Sectiunea IV
Scrisoarea de inaintare:
Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu modelul prevazut in
Formularul 1-Sectiunea IV
Daca mai multi operatori s-au asociat pentru a depune oferta comuna scrisoarea de inainatare va fi semnata de
liderul desemnat al asocierii si va fi insotita de Acordul de asociere in vederea participarii l aprocedura de
atribuire a contractului de achizitie publica conform modelului prezentat in formularul 2- sectiunea IV

Adresa autoritatii contractante:
Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Bd. D.Mangeron nr.67, Imobil T,
parter, sau se transmite prin poştă la adresa: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi /
Registratura / Bd. D.Mangeron nr.67, imobil T, parter
Serviciul care înregistrează:
Registratura Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Bd. D.Mangeron nr.67,
Imobil T, parter, camera A-02 – adm.patr.Iulia Lipşa
Denumirea compartimentului:

Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
Modul de prezentare/ ambalare/ sigilare/marcare a plicurilor cu documentelor
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Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare si un exemplar al documentelor de atribuire
care se solicita, in original, si intr-un numar de una copie, introduse in plicuri separate. In eventualitatea
unei discrepante intre original si copie va prevala originalul.
Originalul si copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate şi
ştampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa
angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. In cazul documentelor
emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si
parafate conform prevederilor legale.
De asemenea se va anexa un opis al documentelor prezentate.
Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate
de persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze documentele.
Autorizarea reprezentantului/reprezentantilor trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa
care va insoti scrisoarea de inaintare.
In cazul in care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de prezenta in original
anumite documente emise de institutii/organisme oficiale, comisia de evaluare are obligatia de stabili o data
limita pentru demonstrarea conformitatii copiilor prezentate cu originalul.
Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand
corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si, respectiv “COPIE”. Plicurile se vor introduce intr-un plic
exterior netransparent si inchis corespunzator.
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea (numele) si adresa ofertantului, pentru a
permite returnarea documentelor care se solicita in etapa de evaluare a ofertelor, fara a fi deschise in cazul
in care oferta este declarata intarziata.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia ”A NU SE
DESCHIDE INAINTE DE DATA 18.05.2007 ORA 1000”. Daca plicul exterior nu este marcat conform
prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea
documentelor care se solicita in etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati.
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contactante decat cea stabilita in
anuntul de participare sau care este primita de autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita de primire
a ofertei se returneaza nedeschisa.
Se precizează că în interiorul fiecărui plic conŃinând câte un exemplar al ofertei (original sau
copie) este necesară prezentarea următoarelor documente:
• documentele care insotesc oferta. Se accepta ca scrisoarea de garantie bancara pentru
participare la licitatie, scrisoarea de inaintare, eventualele imputerniciri, sa poata fi prezentate, in
afara plicului, la inceputul sedintei de deschidere a ofertelor.
• propunerea tehnică;
• propunerea financiară.

Documentele care, in caz de eventuala neprezentare, la sedinta de deschidere, au ca
efect descalificarea ofertantului şi considerarea ofertei acestuia ca fiind
inacceptabilă, sunt:
 scrisoarea de inaintare;
 scrisoare de garanŃie bancară de participare
 declaraŃie de eligibilitate pe propria răspundere;
 certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului ComerŃului (copie)
 formularul ofertei tehnice
 formular de oferta din cadrul propunerii financiare
 formularul centralizatorde preturi
 graficul de livrare
In cazul in care comisia de evaluare constata ca unul sau mai multi ofertanti au omis sa prezinte
anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de
exercitare a activitatii profesiuonale, situatia economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si/sau
profesionala, aceasta va solicita ofertantilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordand in
acest scop un termen rezonabil de timp, de regula in limita a 72 de ore de la momentul solicitarii. Comisia
de evaluare va lua toate masurile necesare astfel incat solicitarea sa parvina in timp util
ofertantilor/candidatilor.
Comisia de evaluare nu are dreptul de a permite si de a solicita completarea unui document care lipseste
daca:
 in documentatia de atribuire a fost mentionata expres faptul ca, in caz de neprezentare a respectivului
document, nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca efect descalificarea candidatului;
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VI.7) Data limita
pentru
depunerea
ofertei
VI.8
Posibilitatea
retragerii sau
modificarii
ofertei

VI.9
Deschiderea
ofertelor

 candidatul respectiv, desi cunostea cerintele, a omis sa prezinte mai mult de 3 (trei) dintre documentele
solicitate in cadrul documentatiei de atribuire;
 prin acceptarea completarii documentului respectiv se creeaza un avantaj evident in raport cu ceilalti
candidati, aducandu-se atingere principiului tratamentului egal.
ziua /luna/an – ora limita: 18.05.2007 ora 900

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat plicul conŃinând documentele de atribuire sa fie
primit si inregistrat de autoritatea contractanta la adresa si pana la data limita de primire stabilite in anuntul
de participare.
Documentele de atribuire, pot fi depuse direct sau transmise prin posta. Indiferent de modalitatea
de depunere/transmitere, ofertantul isi asuma riscurile transmiterii, inclusiv forta majora.
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contactante decat cea stabilita in
anuntul de participare sau care este primita de autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita de primire
a ofertei se returneaza nedeschisa.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si
documentelor care o insotesc, iar autoriatea contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru
costurile respective decat in cazurile prevazute de lege.
Data, ora si locul deschiderii ofertelor
Ora. 1000, data. 18.05.2007 , în sala consiliu a FacultăŃii de Electronica si Teelcomunicatii,
Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi” din Iasi, cu sediul în Bd.Carol I nr 11, corp A, etajul I. (va fi precizata
in invitatie de participare si documentatia de atribuire).

Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere
ParticipanŃii la şedinŃa de deschidere, care nu sunt salariaŃi ai Universitatii Tehnice “ Gh. Asachi”
din Iasi , trebuie sa prezinte un document de identitate şi imputernicire scrisa prin care aceştia sunt
autorizaŃi sa reprezinte ofertantul la şedinŃa de deschidere, cu excepŃia cazurilor in care participanŃii apar
nominalizaŃi în certificatul constatator emis. Alte persoane nu au acces la şedinŃa de deschidere.
Garantiile de participare pentru fiecare lot în parte
Tabel nr 2
Numar lot
Valoare garantie de participare
(RON)
1
48
2
446
3
42
4
67
OfertanŃii sunt rugaŃi să depună oferta cu actele/documentele solicitate în ordinea în care acestea sunt
enumerate (menŃionate), pentru a uşura procedura, conform tabelului recapitulativ de mai jos:
Scrisoare de inaintare– Formularul 1 -Sectiunea IV
Scrisoare de inaintare
Împuterniciri
Opis documente
Garantia de participare
Declaratii privind
eligibilitatea

Declaratie privind
neincadrarea in
prevederile art. 181 din
ordonanta

Acordul de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire - Formularul 2- sectiunea
IV, daca este cazul

Împuternicire ptr.semnatarul documentelor, dacă este cazul
Împuternicire ptr.reprezentantul participant la deschidere, dacă este cazul
AtenŃie la numerotare, semnare şi ştampilare a tuturor documentelor !
Scrisoare de garantie bancara pentru participare-Formularul 3-sectiunea IV
(sau copie dupa chitanta de plata a garantiei la casierie, daca este cazul)
DeclaraŃie de eligibilitate pe propria răspundere-Formularul 4 din secŃiunea IV

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta-Formularul 5 din
secŃiunea IV
Certificat de atestare fiscală D.G.F.P.
Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale

41

Declaratie initiala care
inlocuieste temporar certificatele

Capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale
(Înregistrare)

Copie stampilata si semnata “conform cu originalul”de catre reprezentantul legal al
ofertantului, sau copie legalizata dupa Certificatul de înregistrare emis de Oficiul
Registrului ComerŃului, care conŃine codul unic de înregistrare şi anexa acestuia din care
să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate (extras), activitatea de producŃie şi/sau
comercializare pentru categoria de produse care face obiectul procedurii de achiziŃie
publică .
Anexa la certificat înregistrare, dacă este cazul
Certificat constatator înmatriculare la Of.Reg.Com. – Formularul 6 – Sectiunea IV

Situatia economica si
financiara
Capacitate tehnică si/sau
profesionala

Informatii privind
subcontractantii

Propunerea tehnică
Propunerea financiară

Fişă de informaŃii generale – Formularul 7- Sectiunea IV
Lista principalelor livrari de produse (Formularul 8- Sectiunea IV);
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse (Formularul 9- Sectiunea IV)
Autorizare pentru livrarea produselor (Formularul 10-Sectiunea IV)
Lista cuprinzând subcontractanŃii Formularul 11 - SecŃiunea IV
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractantiFormularul 12-Sectiunea IV
Lista privind subcontractanŃii care urmează să îndeplinească mai mult de 10% (în
exprimare valorică) din contractul de achiziŃie publică trebuie să completeze cu propriile
date Formularul 7 din secŃiunea IV.
Oferta tehnică – Formularul 13- Sectiunea IV
Grafic de livrare-Formularul 14 - Sectiunea IV
Formular de ofertă – Formularul 15 - Sectiunea IV
Formular centralizator de preturi pentru produse – Formularul 16- Sectiunea IV

Se aminteşte ofertanŃilor că în anunŃul de participare publicat se precizează că: nu se acceptă oferte alternative.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) Pretul cel mai scazut
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economica




VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1 AJUSTAREA
PRETULUI CONTRACTULUI
DA  NU

VIII.2. GARANTIA DE BUNA
EXECUTIE A
CONTRACTULUI
DA



NU



Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului

Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie a contractului de furnizare:
GaranŃia de bună execuŃie se exprimă procentual într-un cuantum de 10%
din valoarea contractului de furnizare fără TVA.
Modul de constituire a garanŃiei de bună execuŃie a contractului de furnizare:
Se acceptă constituirea garanŃiei de bună execuŃie prin :
a) Scrisoare de garanŃie bancară în favoarea autorităŃii contractante,
(Formularul 8B din sectiunea IV), în momentul încheierii contractului.. Scrisorile de
garanŃie bancară vor fi eliberate, de regulă, de o bancă din România sau, după caz, de
o bancă din străinătate, de preferinŃă cu corespondent în România.
b) Depunerea de numerar la casieria Universitatii Tehnice ”Gh.Asachi”,se
accepta numai pana la atingerea limitei maxime de 2000 RON
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Încheierea contractului de achiziŃie publică
Autoritatea contractantă are obligaŃia de a încheia contractul de achiziŃie publică cu ofertantul a cărui
ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare.
Autoritatea contractantă are obligaŃia de a încheia contractul de achiziŃie publică în perioada de
valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul
aplicării procedurii.
În cazul în care oferta care a fost stabilită câştigătoare este ofertă depusă în comun de mai mulŃi
ofertanŃi, autoritatea contractantă impune, înainte de încheierea contractului, sau legalizarea asocierii
ofertanŃilor respectivi sau desemnarea unui lider al asocierii, de catre toti asociatii, lider cu care se va incheia
contractul.
În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost
stabilită ca fiind câştigătoare, aceasta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achiziŃie publică.
Modelul contractului cadru este prezentat in sectiunea V.
În cazul în care, părŃi din contractul de achiziŃie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai
mulŃi subcontractanŃi, atunci autoritatea contractantă are obligaŃia de a solicita, la încheierea contractului de
achiziŃie publică respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanŃii
nominalizaŃi in ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanŃă cu oferta şi se vor constitui în anexe
la contractul de achiziŃie publică.
Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanŃii
nominalizaŃi în ofertă fără acceptul autorităŃii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să
conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniŃiale.
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SECTIUNEA III

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul
cerinŃelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conŃine, în mod obligatoriu, specificaŃii tehnice.
CerinŃele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de
sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerinŃelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de
sarcini atrage descalificarea ofertantului.
Produsele solicitate sunt necesare pentru desfăşurarea în bune condiŃii a următoarelor activităŃi: cercetare, dezvoltare, diseminare pentru
anul 2007.
SURSA DE FINANTARE : CONTRACTE DE CERCETARE, VENITURI PROPRII
a)SpecificaŃii software şi hardware:
La configuraŃiile care conŃin licenŃe software, preŃul acestora va fi inclus în preŃul produselor. LicenŃa va conŃine certificatul
de licentiere, disc suport şi manual de utilizare.
Ofertantul va livra produsele împreună cu compact discurile sau dischetele suport de instalare (drivere) ale componentelor
hardware ale acestora.
b) GaranŃia tehnică şi service-ul în garanŃie:
Perioada de garanŃie tehnică minimă ce va fi precizată de ofertant, pentru produsele din aceste loturi va fi cel putin
egala cu cea prevazuta de actele normative in vigoare la data prezentarii ofertei (minim 24 de luni), cu excepŃia configuraŃiilor
pentru care in specificatiile mentionate in Capitolul 2 al Caietului de Sarcini este prevazut un alt termen.
Ofertantul va trebui să aibă un serviciu de reparaŃii şi întreŃinere eficient, rapid, care să poată repara sau înlocui componentele
defecte, sau cu performanŃe slabe din produsele oferite de către acesta. În timpul perioadei de garanŃie, ofertantul va repara, când este
necesar, obiectele, în termen de 7 zile lucrătoare de la anunŃarea defecŃiunii, pe cheltuiala sa. ReparaŃiile se vor efectua la sediul
beneficiarului. În cazul când reparaŃia nu poate fi efectuată la sediul beneficiarului, ofertantul va înlocui produsul defect, luat spre
reparare, cu un produs similar, pentru perioada reparaŃiei. Perioada de garanŃie se prelungeşte cu perioada de reparaŃie.
Ofertantul va pune la dispoziŃia beneficiarului, cel puŃin două nume, adrese şi numere de telefon pentru service.
Ofertantul va anexa la ofertă lista reŃelei de service proprii.
c) CondiŃiile şi termenele de livrare, instalare, recepŃie:
Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă termenul de livrare şi că este de acord cu condiŃiile stipulate mai jos:
Livrarea completă a produselor din aceste loturi, se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării
contractului. Contractul se încheie la U.T. “Gh. Asachi” Iaşi, din B-dul Dimitrie Mangeron nr.67, Corp T. Produsele vor fi livrate la
beneficiari, ambalate în cutii etichetate, pe care se va preciza codul configuraŃiei din caietul de sarcini. RecepŃia cantitativă se va efectua
la sediul U.T. Iaşi, la fiecare beneficiar, în prezenŃa reprezentanŃilor ambelor părŃi.
RecepŃia calitativă la beneficiar se va face în termen de maxim 24 ore de la instalarea echipamentelor, iar autoritatea
contractantă va efectua plata până la data de 20 iulie 2007.
Livrarea, montarea şi instalarea echipamentelor nu va depasi 15 de zile calendaristice de la data semnării contractului
Instalarea se va face conform specificaŃiilor de mai jos şi constă în:
instalare produse şi punere în funcŃiune;
testare completă hard şi soft pentru fiecare produs (unde este cazul);
ofertantul va furniza un certificat de garanŃie pentru fiecare produs în parte în care se precizează data instalării;
Ofertantul va asigura toate materialele necesare (cabluri, conectori, etc.) pentru produsele livrate.
d) CerinŃe de service postgaranŃie:
Ofertantul trebuie să precizeze în oferta sa că va asigura, contra cost, service postgaranŃie, piese de schimb şi consumabile,
necesare tuturor produselor din aceste loturi, furnizate beneficiarului, pe o perioadă de minim 3 ani de la livrare.

LOT 1– Echipamente de retea
LOT 1 Configuratia ETC1 Echipamente de retea - Access Point Wireless - 2 buc (Catedra TC, cercetare)
Componente

Specificatii tehnice

Access Point Wireless

Carcasa de interior RB500, RouterBOARD 532 cu MIPS CPU, 32MB
DDR RAM, 128MB NAND cu RouterOS instalat (cu support pentru
Access Point Wireless), cartela 802.11a/b/g 2.4/5GHz MiniPCI cu
antena de interior Swivel, 18V
+ UbiQuiti (SR2) Super Range 2 400mW 802.11b/g 2.4GHz MiniPCI
card
Model Recomandat: MikroTik Hotspot Access Point (RB/5HS)
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LOT 1 Configuratia ETC2 Echipamente de retea – Switch - 1 buc (Catedra TC, cercetare)
Componente

Specificatii tehnice

Switch

24 x 10Base-T/100Base-TX (RJ-45), 4 x 1000Base-TX (RJ-45), 2
shared x SFP/1000Base-T Combo, Auto MDI/MDI-X,
Autonegociate/Manual Seting, Web User Interface, SNMP MIBs, Port
Mirroring, Storm Control, IGMP Snooping, Link Aggregation, Spanning
Tree, SNMP, RMON
Standarde: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad,
IEEE 802.3i
Model recomandat: LinkSys (CISCO) SRW224G4

LOT 1 Configuratia ETC3 Echipamente de retea – Analizor retea wireless – 2 buc (Catedra TC,
cercetare)
Componente

Specificatii tehnice

Analizor retea wireless (Wi-Spy)

USB; interval frecventa: 2.4 GHz - 2.483 Ghz; Sweep Time 96 ms;
Model recomandat: MetaGeek Wi-Spy USB 2.4 GHz Spectrum
Analyzer

LOT 1 Configuratia ETC4 Echipamente de retea – Card PCMCIA – 1 buc (Catedra TC, cercetare)
Componente

Specificatii tehnice

Card PCMCIA

IEEE 802.11a/b/g ; Data Rates: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54
Mbps; MAC: CSMA/CA; Modulation: DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK,
QPSK, 16QAM, 64QAM; Frequency: 5.15 - 5.35 GHz (ETSI); 64 and
128 WEP Encryption, AES with CCMP
Model recomandat: CISCO Adapter AIR-CB21AG-E-K9

LOT 1 Configuratia ETC5 Echipamente de retea – Card PCMCIA – 1 buc (Catedra TC, cercetare)
Componente

Specificatii tehnice

Card PCMCIA

Radio Data Rate: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps and 108
Mbps; Frequency: 2.412 ~ 2.472 GHz (Europe ETSI);
64-bit and 128-bit WEP Encryption; Modulation Type: OFDM with
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK;
Model recomandat: Netgear WG511T

LOT 1 Configuratia ETC6 Echipamente de retea – Card PCMCIA – 1 buc (Catedra TC, cercetare)
Componente

Specificatii tehnice

Card PCMCIA

802.11g, 802.11b; Transmit Power 15dBm; Security features WEP,
AES, TKIP, 802.1x; 64-bit and 128-bit WEP Encryption
Model recomandat: Linksys WPC54G V7.0

LOT 1 Configuratia ETC7 Echipamente de retea – Router Wireless - 2 buc (Catedra TC, cercetare)
Componente

Specificatii tehnice

Router Wireless

WEP, WPA, WPA2 Enterprise, AES-CCMP, TKIP, 802.1x (EAP-TLS;
EAP-TTLS/MSCHAPv2; PEAPv0/EAP-MSCHAPv2; PEAPv1/EAPGTC; EAP-SIM);
Standarde suportate: 802.11g/g+, 802.11b, 802.11i
Model recomandat: Linksys WRT54GL
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LOT 1 Configuratia ETC8 Echipamente de retea – Sursa UPS – 1 buc (Catedra TC, cercetare)
Componente

Specificatii tehnice

Sursa UPS

1500VA, AVR, management

LOT 2 – Calculatoare portabile
LOT 2 Configuratia ETC1 Calculatoare portabile - 11 buc (Catedra TC, cercetare)
Procesor
Frecventa procesor
Memorie cache L2
Memorie totala instalata
Tip memorie
Display
Rezolutie
Controler video
Memorie video
Capacitate HDD
Viteza de rotatie HDD
Tip unitati optice
Sunet
LAN/Modem
Wireless
Bluetooth
Sistem de operare
Sloturi de extensie

Interfete

Tehnologia acumulator
Garantie
Accesorii
Model recomandat

CPU Centrino Duo Core 2 Duo T7200
2.0GHz
2 x 2 MB
2048 (2 x 1024) MB
DDR2 667MHz
15,4 WXGA TFT, TrueLife
1280 x 800
ATI Radeon X1400 TV and S-Video Output
128MB Dedicat si 128MB Shared
160GB
SATA, 5400Rpm
DVD+/-RW
Inclus
Ethernet LAN 10/100
Intel Wireless 3450 802.11 a/b/g
2.0
FreeDOS

1 x RJ-11
1 x VGA
1 x IEEE1394
1 x Casti
1 x Microfon
1 x RJ-45
4 x USB2.0
Lithiu Ion, 6 celule
36 luni
Geanta de notebook
Dell Inspiron 6400
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LOT 3- Osciloscoape
LOT 3 Configuratia ETC1– osciloscop analogic cu 2 canale – 3 buc (Catedra BE , VP ETc)
Specificatii tehnice:
DEFLEXIE VERTICALĂ:
- număr de canale x
2 x 0 – 35 MHz
banda de frecvenŃă
- moduri de operare
CH1, CH2, -CH2, DUAL, ADD, SUBTRACT
- sensibilitate intrare
5mV ÷ 20V / div.
- magnitudine Y
X5
- tensiune max. de intrare
400V (cc + ca vârf)
DEFLEXIE ORIZONTALĂ:
- baza de timp principală A
0.1µs ÷ 0.2s / div.
- magnitudine X
X 10 (10ns/div.)
- hold Off variabil
10:1
- moduri de operare
Baza A, X-Y
- banda orizontală pt. X-Y
0 - 2,5 MHz
DECLANŞARE:
- banda de declanşare
0 - 100 MHz
- nivel min. de sincronizare
0.5 div.
- sursa de declanşare
CH1, CH2, ALT, LINE, EXT
- forma semnalului de
AC, DC, LF, TV
declanşare (sincronizare)
Tester componente
Da
Semnal de calibrare
1KHz / 1MHz, 0.2V
Tensiunea de accelerare
2 KV
Consum de putere
36 Watt
Greutate
5.4 Kg
Dimensiuni (mm)
285 x 125 x 380
Accesorii incluse
două sonde 1:1/10:1, cordon de alimentare, manual de operare
Model recomandat: echipament modular de tip HAMEG seria 8000

LOT 4 Sisteme de masurare, achizitie si dezvoltare
LOT 4 Configuratia ETC1– Modul sursă de tensiune – 3 buc (Catedra BE, sponsorizare)
Componente

Specificatii tehnice

Modul sursă de tensiune

Tensiuni ieşire:
- 2 x 0 ... 20 V variabil
- 1 x 5,0 V ± 0,5 V fix
Ieşirile 0 … 20 V
- Domeniul: 0 ... 20 V, reglabile grosier / fin
- RezoluŃia: < 0,1 %
- RezistenŃă internă: < 15 mΩ (tipic 7 mΩ)
Stabilitate: < 2,5 mV pt. o variaŃie a tensiunii de reŃea de 10%
- Timp de recuperare: < 80 µs
- Riplu şi zgomot: < 1mV
- Coeficient de temperatură: < 0,1%/°C
- Curent limită: 10 mA ... 500 mA, variabil
- Curent maxim ieşire: 0,5 A
- RezoluŃie: < 1%
Ieşirea + 5 V
- Domeniu: 5 V, variabil ± 0,5 V
- RezistenŃă internă: < 0,05 Ω
- Stabilitate: < 5mV
- Timp de recuperare: < 100 µs
- Riplu şi zgomot: < 5 mV
- Coeficient de temperatură: < 0,1 %/°C
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- Curent maxim de ieşire: 1 A
Afişaj: două afişaje cu LED de trei digiŃi cu indicator de limită de curent
Model recomandat: echipament modular de tip HAMEG seria 8000

LOT 4 Configuratia ETC2– Ramă de alimentare module – 3 buc (Catedra BE, sponsorizare)

Componente

Specificatii tehnice

Ramă de alimentare module

* Sursa de alimentare pentru alimentarea simultană a două module.
* Instrumentele din seria modulară modul de tensiune respectiv modul
generator de semnal nu se pot utiliza fără această sursă de alimentare. Se pot
însă utliza mai multe instrumente modulare folosind o singură ramă de
alimentare, introducând în sertarele sursei instrumentele necesare unei
anumite aplicaŃii.
Date tehnice:
* alimentare: 230V / 50Hz
* tensiuni generate:
- 2 x 8 V c.a. / 0.5 A
- 2 x 5 V c.c. / 0.6 A
- 4 x 5...20 V c.c. / 0.4 A, programabilă prin cupla de conectare a modulului.
* consum: max. 50 W
* clasa de protecŃie I conform VDE 0411
* Greutate: 4 Kg
* Dimensiuni (mm): 285 x 75 x 365
Model recomandat: echipament modular de tip HAMEG seria 8000

LOT 4 Configuratia ETC3– Modul generator de semnal – 3 buc (Catedra BE, sponsorizare)
Componente

Specificatii tehnice

Modul generator de semnal

FrecvenŃă - 50 mHz - 10MHz
Semnal de înaltă rezoluŃie şi stabilitate
Factor de distorsiune < 0,5% de la frecvente mai mari de 1 MHz
Tensiunea de ieşire 10 VVV
ImpedanŃă de ieşire 50 Ω
Timp de creştere / scădere < 15 ns
Posibilitatea de reglare a factorului de umplere pentru semnalul
dreptunghiular
Afişaj digital pentru frecvenŃă
- Curent maxim de ieşire: 1 A
Afişaj: două afişaje cu LED de trei digiŃi cu indicator de limită de curent
Model recomandat: echipament modular de tip HAMEG seria 8000

Notă:

Notă: SpecificaŃiile tehnice din Caietul de sarcini, care indică o anumită origine/sursă sau producŃie,
mărci de fabrică sau de comerŃ, licenŃe de fabricaŃie, vor fi considerate ca având menŃiunea „sau
echivalent”.
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SECłIUNEA IV
FORMULARE
SecŃiunea IV conŃine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a
documentelor care o însoŃesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi
corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului
de achiziŃie publică are obligaŃia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secŃiuni, completate în mod
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

FORMULARUL 1-----------------------------------------------------------------------------------------Operator economic
...........……………......

Înregistrat la sediul autorităŃii contractante
nr. ........../..........

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
DECLARAłIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
Către ...………………………………....................................................
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................... (denumirea operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, in urma anunŃului de
participare apărut în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. ..... din ..............……… (ziua/luna/anul),
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului .…...…......... (denumirea contractului de achiziŃie publică),
având ca obiect ........................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), pentru care sedinta
de deschidere a ofertelor are loc la data de ..............(zi/lună/an), organizată de .......................................... (denumirea
autorităŃii contractante), particip şi depun ofertă:
 în nume propriu;
 ca asociat în cadrul asociaŃiei.........................................................;
 ca subcontractant al .......................;
(Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) si vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
a. Documentul ............................…………………………………………………………..... privind garanŃia pentru
(tipul, seria/numărul, emitentul)
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea
ofertei;
b. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi într-un număr de ....... copii:
i) oferta;
ii) documentele care însoŃesc oferta.
Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinŃele.
c.Precizam ca loturile pentru care vom depune oferta, sunt:LOT NR....,LOT NR.....,LOT NR...., LOT NR....,
LOT NR...., LOT NR...., LOT NR.........
2. Subsemnatul declar că:
 nu sunt membru al niciunui grup sau reŃele de operatori economici;
 sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opŃiunea corespunzătoare.)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraŃie la orice punct pe parcursul derulării
procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaŃi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziŃie publică.
4. De asemenea, declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta
declaraŃie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi
ai ................................................................ (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.
Data completării ...............

Cu stimă,
Operator economic,
………......................
(semnătura autorizată)
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FORMULARUL 2 ---------------------------------------------------------------------------------------ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala)
Noi, parti semnatare:
S.C. _______________________
S.C. ________________________
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ____________________________
__________________________________________________________________”.
(denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste
instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a
sarcinilor convenite de comun acord.
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului
de asociere;
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de
participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat
pentru executie obiectivului supus licitatiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Liderul asociatiei:
S.C. ______________________
Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Data completarii:
______________

LIDERUL ASOCIATIEI,
__________________
ASOCIAT,
___________________
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FORMULARUL 3------------------------------------------------------------------------------------------

BANCA
.....................………
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziŃie publică
Către .......……….…………..............................................
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............................................................., noi ...........................,
(denumirea contractului de achiziŃie publică)

(denumirea băncii)

având sediul înregistrat la......................................., ne obligăm faŃă de ...........….............................. să plătim suma de
(adresa băncii)

(denumirea autorităŃii contractante)

.......................………………………………………………………, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă
(în litere şi în cifre)

obligaŃia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiŃia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma
cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenŃei uneia sau mai multora dintre situaŃiile următoare:
a) ofertantul ................…………………………….... şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
(denumirea/numele)

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ....................……………………………………………………….
(denumirea/numele)

nu a constituit garanŃia de bună execuŃie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ....……………………………………………………….................
(denumirea/numele)

a refuzat să semneze contractul de achiziŃie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ............................
Parafată de Banca ...........……….......... în ziua .... luna ..... anul ....
(semnătura autorizată)

FORMULARUL 4------------------------------------------------------------------------------------------Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al __________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa /ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am
fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei
organizaŃii criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Data completarii ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)
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FORMULARUL 5------------------------------------------------------------------------------------------Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART.181 DIN ORDONANTA
Subsemnatul(a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant la procedura de (se menŃionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca
obiect ...................................................(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de
..............(zi/lună/an), organizată de ................................................ (denumirea autorităŃii contractante), declar pe
propria răspundere că:
a)nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau
activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt
într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b)nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a);
c)mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România
sau în Ńara în care sunt stabilit până la data solicitată .................;
d)nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.
Data completarii ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)

FORMULARUL 6-----------------------------------------------------------------------------------------REGISTRUL COMERłULUI
CERTIFICAT
În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul ComerŃului.
Noi,… ( Oficiul Registrului ComerŃului )...................................................., certificăm urmatoarele referitor la ofertantul/candidatul
...……………………………………………………. şi filialele sale din………………………………..:
( denumirea şi sediul ofertantului )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Informatii de identificare;
Sediul social al societatii;
Filiale/sucursale/subunitati;
Administratori/manageri/reprezentanti/imputerniciti;
Domenii de activitate;
Durata socirtatii;
Asociati;
Capital social;
Aportul asociatilor la capital;
Fond de comert;
Mentiuni cu privire la dizolvare,radiere a inmatricularii firmei, daca este cazul.
De asemenea, confirmăm că în Registrul ComerŃului are/nu are înscrise menŃiuni :
- falimente;
- condamnări;
- amenzi;
- abuz de încredere;
- fals;
- concurenŃă neloială;
- alte abateri.
Oficiul Registrului şi ComerŃului
……………………………………
(semnătura şi stampila)

……………………………
NOTĂ :Firmele străine vor aduce acte doveditoare că au firma înscrisă şi procuri care vor fi certificate de
Ministerul ComerŃului sau de alte organe competente.
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FORMULARUL 7 ----------------------------------------------------------------------------------------Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon/fax,certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(mii lei)

Anul

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(echivalent euro)

1.
2.
3.

Media anuala:

Noi …( denumirea şi sediul ofertantului )… furnizăm următoarele InformaŃii despre bonitatea noastră la data de....:
1. ObligaŃii contractuale neonorate, motivul …………………………………………………………………..
2. Dacă am fost declaraŃi în stare de faliment sau într-una din situaŃiile prevăzute la art.180 si 181 din
OrdonanŃa
de
UrgenŃă
a
Guvernului
nr.
34/2006
………………………………………………………………………………………
3. Dacă s-au cedat drepturi prevăzute în contractele încheiate în beneficiul creditorilor ……………………..
4. Dacă au cedat bunul ofertat sau l-au ipotecat în beneficiul creditorilor …………………………………….
5. Dacă au existat litigii referitoare la neefectuarea plăŃilor sau litigii de calitate……………………………...
6. Unitatea este specializată în livrarea de categorii de bunuri, inclusiv servicii şi autorizată legal de către
firmele producătoare.
Operator economic,
_______________
(semnatura autorizata)

FORMULARUL 8 ----------------------------------------------------------------------------------------Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3(trei) ani,
continand valori, perioade de livrare,beneficiari
Nr.
Crt.

Denumirea si
obiectul
contractului
+
Numarul si
data
contractului

0

1

Cod
CPV

Denumirea/numel
e
beneficiarului/clie
ntului
+
Adresa

Calitatea
in
contract*)

Pretul total
al contractului
(lei)

Pretul total al
contractului
(valuta**)

Natura si
cantitatea
(U.M.)

Perioada
de livrare

Observatii

2

3

4

5

6

7

8

1

2

.....
Ofertant,
......................
(semnatura autorizata)
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant
asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.
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FORMULARUL 9 ----------------------------------------------------------------------------------------Operator economic _____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI
1.
Subsemnatul,
reprezentant
imputernicit
al
_________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in
tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice
sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
autoritatii
contractante
_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
in legatura cu activitatea noastra.
4.
Prezenta
declaratie
este
valabila
___________________________________________________ .

pana

la

data

de

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei

Ofertant,
………… ……………….
(semnatura autorizata )

FORMULARUL 10 -----------------------------------------------------------------------------------------PRODUCATOR
_______________________
(denumirea/numele)
AUTORIZARE
Catre __________________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Noi _____________________________________________________________________, ca producatori
(denumirea producatorului, adresa completa, inregistrare)
de ___________________________________si avand capacitatile de productie in __________________________
(denumirea produselor)
______________________________________, il autorizam prin prezenta pe furnizorul ______________________
(adresa fabricii)
_____________________________________________________________________sa livreze produsele mai sus
(denumirea/numele, adresa completa)
mentionate.
Prin prezenta garantam calitatea si performantele produselor oferite si il autorizam pe
_______________________________________ sa asigure pentru produsele respective
(denumirea furnizorului)
indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul de furnizare, referitoare la serviciile de instalare si punere in
functiune, de intretinere si de asistenta tehnica.
Data completarii ________________
Producator,
___________________
(semnatura autorizata)
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FORMULARUL 11 ---------------------------------------------------------------------------------------Lista cuprinzând subcontractanŃii
Nr. Crt.

Denumirea si
obiectul
contractului
+
Numarul si data
contractului

0

1

Cod
CPV

Denumirea/ numele
beneficiarului/ clientului
+
Adresa

Calitatea
in
contract*)

Pretul total
al contractului
(lei)

Pretul total al
contractului
(valuta**)

Natura si
cantitatea
(U.M.)

Perioada
de livrare

Observatii

2

3

4

5

6

7

8

1

2

.....

Ofertant,
......................
(semnatura autorizata)
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de
asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.

FORMULARUL 12 ---------------------------------------------------------------------------------------Declaratie a candidatului privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul
anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care
insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
autoritatii
contractante
_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________________________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,
………… ……………….
(semnatura autorizata )
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FORMULARUL 13 -----------------------------------------------------------------------------------------Notă: formularul se va întocmi conform acestui model
OFERTANTUL
..................………….
(denumirea/numele)

OFERTA TEHNICĂ
Către .....................………………………...............................
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)

Data întocmirii………………………………….
Data până la care oferta este valabilă………….
CAPITOLUL 1 – SpecificaŃii oferite
a) GaranŃia tehnică şi service-ul în garanŃie:
Perioada de garanŃie tehnică este de…
Ofertantul pune la dispoziŃia beneficiarului, două nume, adrese şi numere de telefon pentru service:
1.
2.
Ofertantul va anexa la ofertă lista reŃelei de service proprii.
…
b) CondiŃiile şi termenele de livrare, instalare, recepŃie:
Ofertantul precizează că termenul de livrare este de …. zile calendaristice de la data încheierii contractului
şi că este de acord cu condiŃiile stipulate în caietul de sarcini.
c) CerinŃe de service postgaranŃie:
Ofertantul precizează că va asigura, contra cost, service postgaranŃie, piese de schimb şi consumabile,
necesare tuturor produselor din acest lot, furnizate beneficiarului, pe o perioadă de minim ... ani de la livrare.
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
CAPITOLUL 2 – SpecificaŃii tehnice oferite pe configuraŃii
• ConfiguraŃia …- ……..(produsul)…….
SpecificaŃii…….

…………………………………..
…………………………………..

Semnătura şi ştampila ofertantului,
…………………….

FORMULARUL 14 --------------------------------------------------------------------------------OFERTANTUL,
____________________
(denumirea/numele)
GRAFIC DE LIVRARE
____________________________________________________________________________________________
Nr.
Lot/configuratia Denumirea
Cantitatea
Data de livrare/Perioada de zile calendaristice
crt.
produsului
(U.M.)
necesara fiecarei livrari
____________________________________________________________________________________________
1.
____________________________________________________________________________________________
2.
____________________________________________________________________________________________
....
____________________________________________________________________________________________
Ofertant,
________________
(semnatura autorizata)
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FORMULARUL 15 ----------------------------------------------------------------------------------------OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ____________________
_____________________________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam__________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(denumirea produselor)
pentru suma de ________________________________ lei, reprezentand ______________________________ euro,
(suma in litere si in cifre)
(suma in litere si in cifre)
platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adauga
taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________lei.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul
de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ______________________________
___________________zile, respectiv pana la data de ________________________________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant
intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar
"alternativa";
nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.
Data _____/_____/_____
________________________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
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FORMULARUL 16 ---------------------------------------------------------------------------------------OFERTANTUL
..................………….
(denumirea/numele)

CENTRALIZATORUL PROPUNERII FINANCIARE
Către .....................………………………...............................
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)

Data întocmirii………………………………….
Data până la care oferta este valabilă……………
Data pentru care se determină echivalenŃa leu(RON)/euro: ......... şi cursul mediu B.N.R. de……..lei (RON)/un euro
1.

Nr.
crt.

2.

3.

Lot

Codul
configuraŃiei
din caietul
de sarcini şi
denumirea
produsului

4.

U.M.

6.

5.

Cantitate

Pret unitar la
destinatia finala
(de livrare la
beneficiar exclusiv
TVA)
-lei
-EURO(RON)-

7.

8.

Valoare totală la
destinatia finala
(col.5 x col.6)

Valoarea T.V.A.

-lei
(RON)-

-EURO-

-lei
(RON)-

-EURO-

....
.....
.....
.....
TOTAL OFERTA

Semnătura şi ştampila ofertantului,
…………………….
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Aprobat,
Rector,
Prof. dr. ing. Nicolae BADEA

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE – LICITATIE DESCHISĂ –
Furnizare produse tehnica de calcul, componente de calculator, echipamente si
materiale de laborator - ETC

Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

10.
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Paşi de urmat
Dacă este cazul, transmiterea spre publicare a anunŃului de intenŃie
Îndeplinirea condiŃiilor de lansare a procedurii:
a) identificarea procedurii în programul anual al achiziŃiilor publice
b) numirea comisiei de întocmire a documentaŃiei de atribuire şi a
comisiei de evaluare
c) întocmirea documentaŃiei de atribuire
d) identificarea fondurilor necesare desfăşurării contractului
e) solicitarea de observatori pe lângă comisia de evaluare la
Ministerul FinanŃelor Publice, dacă este cazul.
Transmiterea spre publicare a anunŃului de participare
Punerea la dispoziŃie a documentaŃiei de atribuire
Primirea de clarificări privind documentaŃia de atribuire
Răspunsul la acestea
Primirea ofertelor
Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului-verbal de deschidere
Verificarea cerinŃelor minime de calificare
Stabilirea clarificărilor de documente prezentate de ofertanŃi
Primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum şi a
documentelor solicitate
Stabilirea operatorilor economici calificaŃi
Verificarea ofertelor
Stabilirea clarificărilor cu privire la ofertele prezentate
Primirea răspunsurilor la acestea
Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum şi a celor
admisibile
Dacă este cazul, derularea etapei suplimentare de licitaŃie electronică
Stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, anularea procedurii
Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii
Semnarea contractului
Transmiterea spre publicare a anunŃului de atribuire până la
Întocmirea dosarului de achiziŃie publică

ADMINISTRATOR SEF FACULTATE,
Ec. Camelia Burdia

Data previzionată
Nu este cazul
13.04.2007
13.04.2007
23.04.2007
23.04.2007
nu este cazul
23.04.2007
24.04.2007
09.05.2007
11.05.2007
18.05.2007
18.05.2007
18.05.2007
18.05.2007
22.05.2007
22.05.2007
23.05.2007
23.05.2007
25.05.2007
28.05.2007
Nu este cazul
28.05.2007
29.05.2007
14.06.2007
31.07.2007
15.07.2007

