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DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
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ATENTIE
*Se accepta numai ofertele operatorilor economici înregistraţi in SEAP - www.e-licitatie.ro conform
H.G nr. 1660/2006

*Va rugam verificaţi periodic, pana la data deschiderii ofertelor, site-ul www.e-licitatie.ro, pentru a
vedea eventualele clarificări publicate.

CUPRINS

1. Capitolul I - Fisa de date a achizitiei
2. Capitolul II - Formulare

CAPITOLUL I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: U.A.T. comuna Chiscani, judeţul Brăila
Adresă: Str. Principala, nr. 224
Localitate: sat Chiscani, comuna Chiscani,
Cod poştal: 021102
jud. Brăila
Persoana de contact: Enescu Eduard
Telefon: 0239/664011
E-mail: primariachiscani@yahoo.com
Fax: 0239/664011
Adresa de internet a autoritatii contractante: www. primariachiscani.ro

Ţara: ROMANIA

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
Autoritate locala
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante - NU
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: la adresa mai sus menţionată, zilnic de luni pana
vineri in intervalul ora 0800 – 1600.
Documentaţia de atribuire se poate obţine: S.E.A.P. - www.e-licitatie.ro
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări prin S.E.A.P. - www.e-licitatie.ro
Data: 26.08.2010
Ora limită: 1200
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 29.08.2010, ora 1600 (max. 3 zile de la
primirea solicitării clarificărilor si in conformitate cu prevederile legale).
I.c. Cai de atac
Eventualele contestaţii se pot depune la:
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
- fie la Autoritatea Contractanta si apoi la Instanţa competenta
Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor:
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6; Sector 3; Localitate: Bucureşti; Cod poştal: 030084; Ţara: România
Telefon: +4021.310.46.41
Fax:
+4021.310.46.42
Adresă internet: www.cnsc.ro
E-mail: office@cnsc.ro
I.d. Sursa de finanţare: Buget local
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: „MODERNIZARE IMPREJMUIRE CIMITIR SAT CHISCANI,
COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA”
II. 1.2) Denumire contract şi locul de prestare:
Contract de execuţie de lucrări aferente investiţiei - „Modernizare împrejmuire cimitir sat Chiscani,
comuna Chiscani, judeţul Brăila”.
(a) Lucrări
X
Execuţie
X
Principala locaţie a lucrării:
Sat Chiscani, comuna Chiscani, judeţul Brăila
Cod CPV: 45340000-2
II. 1.3. Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică
X
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică: maxim 3 luni de la atribuirea contractului
Perioada de garanţie de buna execuţie: 24 luni

II.1.5. Informaţii privind acordul cadru: nu se încheie un acord cadru
II.1.6. Divizare pe loturi: nu se accepta divizarea pe loturi
Ofertele se depun pentru toate obiectele cuprinse in proiectul tehnic
II.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate: nu se accepta ofertele alternative
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total lucrări: lucrările ce se vor executa sunt cele din Listele ce cuprind cantităţile de lucrări,
completate pe capitole aferente categoriilor de lucrări din Proiectul Tehnic. Ofertanţii vor prevedea
in oferta consumuri si tehnologii de execuţie care vor respecta cerinţele calitative si cantitative
prevăzute in Proiectul Tehnic, Caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare care
reglementează execuţia acestor lucrări.
II.2.2) Opţiuni (dacă există) – nu este cazul
III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere )
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

NU
NU

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată: CERERE DE OFERTE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE S.E.A.P. - www.e-licitatie.ro
IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică: NU
IV.3.) Legislaţia aplicată - legislaţia în vigoare aferentă achiziţiilor publice:
– O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si
completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG nr. 34/2006;
– Hotărârea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica prin mijloace electronice din Ordonanţa
de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007;
– Manualul Operaţional pentru Atribuirea Contractelor de Achiziţie Publică editat de ANRMAP,
după caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro).
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
Participarea la procedura de atribuire este permisa tuturor
Participarea la procedura
operatorilor economici înregistraţi in SEAP - www.e-licitatie.ro
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Atentie! Încadrarea in una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 180 si la art. 181 din
O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare, atrage excluderea
candidatului/ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publica.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta
documentele si formularele menţionate mai jos. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre
operatorii economici, in cazul unei asocieri.
Declaraţii privind eligibilitatea
Cerinţă minima obligatorie: completarea formularului
„Declaraţie privind eligibilitatea”- Formular 12A
Solicitat
- Cerinţă obligatorie: completarea formularelor nr. 12B
si 12C;
Declaraţie privind neîncadrarea în - Cerinţa minima obligatorie – se solicita confirmarea
prevederile art. 181 din ordonanţă
privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata (taxe
si impozite către stat cat si cele locale) – formulare tip
Solicitat
emise de autorităţile competente cu valabilitate la data
deschiderii ofertelor – original sau copii legalizate.
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Cerinţă obligatorie: certificatul constatator emis de
Persoane juridice/fizice române
Oficiul
Registrului
Comerţului/autorizaţie
de
Solicitat
funcţionare/alte echivalente.
Persoane juridice /fizice străine
Cerinţă obligatorie: documentele care dovedesc o forma

de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de
vedere profesional.
Atenţie! Toate certificatele/documentele/formularele menţionate mai sus trebuie sa fie prezentate in
original sau copie legalizata si trebui sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
Toate documentele vor avea pe lângă semnătura, menţionat in clar numele întreg al persoanei
semnatare.
Documentele pentru care nu este prevăzuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi
emise cu mai mult de 60 zile calculate pana la data deschiderii ofertelor.
Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are
dreptul sa solicite informaţii direct de la autorităţile competente.
V. 3.) Situaţia economico-financiară
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri. Daca o
asociere de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situaţia
economica si financiara se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor
asocierii. La evaluarea situaţiei economico-financiare nu se iau in considerare datele
subcontractanţilor.
Se vor prezenta următoarele:
- informaţii privind cifra de afaceri pe ultimii 3
ani;
- fisa de informaţii generale – cerinţa minima
obligatorie.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere,
fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta
acest formular.
De asemenea, acest formular trebuie prezentat si
de către fiecare subcontractor declarat in oferta,
secţiunea informaţii generale.
Ofertantul face dovada realizării unei cifre
Informaţii privind situaţia economico-financiară
medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani egala
Solicitat
sau mai mare de 450000 lei, echivalentul a
106524,00 euro (1 euro = 4,2244 lei din
23.08.2010). (In cazul unei asocieri, fiecare
asociat este obligat sa prezinte acest formular,
iar cerinţa minima se va considera îndeplinita in
mod cumulativ).
- bilanţul contabil din anul precedent, vizat si
înregistrat de organele competente – cerinţa
minima obligatorie.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere,
fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta
aceste documente.
Atenţie! In cazul in care ofertantul este o asociere, încadrarea in categoria întreprinderilor mici si
mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Astfel, chiar daca toţi asociaţii se
încadrează, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul
cifrei de afaceri si a garanţiei de participare nu se va aplica daca asocierea in ansamblu nu se
încadrează in categoria IMM.
Ofertantul care solicita reducerea cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garanţiei de
participare la 50% va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere conform Anexa 1 din Legea
346/2004 din care sa rezulte ca se încadrează in categoria IMM-urilor.
Nota: Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situaţia economica si
financiara se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
- Lista principalelor lucrări executate în ultimii
5 ani însoţita de certificări de buna execuţie.
Solicitat X
Nesolicitat
Se va prezenta formular 12 F.
Informaţii privind capacitatea tehnică
- Fisa experienţa similara – cerinţa minima
Solicitat
obligatorie. Ofertantul va face dovada încheierii
si îndeplinirii in ultimii 5 ani a cel puţin unui
contract sau cel mult 3 contracte însumate care
au avut ca obiect executarea unor lucrări
Solicitat

similare si care au avut valoarea egala sau mai
mare de 100000 lei, echivalentul a 23672,00
Euro. Pentru fiecare contract menţionat in lista,
se vor ataşa documente suport (copii după
contracte, recomandări, etc.).
1 euro = 4,2244 lei din 23.08.2010
V.5. Standarde de asigurare a calităţii
VI. PREZENTAREA OFERTEI
Standarde de asigurare a calităţii
Programul calităţii pentru lucrare
Solicitat
V.6. Declaraţie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalaţii folosite pentru îndeplinirea
contractului – completare declaraţie (formular 12H)
Neprezentarea acestor documente duce la descalificarea ofertantului fără posibilitatea
completării lor ulterioare
VI. Condiţii specifice
a) Lista cuprinzând asociaţii si subcontractanţii –
Declaraţie privind lista asociaţilor si a
subcontractorilor – formular nr. 12G, completata de
liderul Asocierii.
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o
asociaţie la care participa mai mulţi operatori
VI.1 – Informaţii privind subcontractanţii/
economici, va semna o declaraţie prin care se obliga
asociaţii
ca in cazul in care oferta sa este declarata
Solicitat
câştigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de
asociere legalizat va fi prezentat Autorităţii
Contractante, înainte de data semnării contractului.
b) Fiecare subcontractant va completa cu propriile
date Declaraţie privind calitatea de participant la
procedura si informaţii generale.
Declaraţie prin care ofertantul sa dovedească faptul
ca la elaborarea ofertei, a ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de munca si protecţia
muncii, care sunt la nivel naţional, precum si ca le
va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului.
VI.2 – Informaţii referitoare la respectarea
Informaţii detaliate privind reglementările care sunt
obligaţiilor privind condiţiile de munca si
in vigoare la nivel naţional si se refera la condiţiile
protecţia muncii.
de munca si protecţia muncii, securităţii si sănătăţii
Solicitat
in munca, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau
pe
situl
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
In cazul unei asocieri, aceasta declaraţie va fi
prezentata de către liderul asocierii.
Ofertantul va prezenta Formularul – Declaraţie de
VI.3 – Declaraţie de acceptare a condiţiilor acceptare a condiţiilor contractuale.
contractuale
In cazul unei asocieri, aceasta declaraţie va fi
prezentata in numele asocierii de către asociatul
Solicitat
desemnat lider.
Ofertantul trebuie sa prezinte informaţii referitoare
la modul de organizare si personal, astfel:
- informaţii referitoare la pregătirea profesionala si
calificarea
personalului
de
conducere,
a
personalului tehnic de specialitate si de asigurarea
VI.4 – Resurse umane si structura
calităţii si a personalului pentru execuţia lucrărilor.
managementului
Autoritatea contractanta a stabilit ca cerinţa minima
Solicitat
obligatorie asigurarea cu:
• Personal de specialitate care este considerat
strict
necesar
pentru
îndeplinirea
contractului de lucrări;
• Personal specializat si calificat cu certificat

de calificare in meseriile necesare execuţiei
lucrărilor. Numărul minim de personal
autorizat va fi in conformitate cu cerinţele
normelor si prescripţiilor aplicabile
specificului de lucrări ce urmează sa fie
executate;
• Responsabil tehnic cu execuţia autorizat
MTCT;
• Se vor prezenta CV-urile personalului cu
îndeplinirea contractului;
• Declaraţie privind efectivul mediu anual al
personalului angajat si a cadrelor de
conducere – formular 12I.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa
prezinte acest formular.
VII. PREZENTAREA OFERTEI
VII.1 – Limba de redactare a ofertei

Ofertele, orice corespondenta si documente legate
de procedura de atribuire transmise intre ofertant si
autoritatea contractanta trebuie sa fie in limba
română.

VII.2 – Moneda in care este exprimat preţul
Lei
contractului
60 zile de la termenul limita de deschidere a
VII.3 - Perioada de valabilitate a ofertei
ofertelor
Cuantumul garanţiei de participare este de: 2000 lei.
Garanţia de participare se va constitui sub forma
Scrisorii de garanţie bancara si va fi depusa in
original in suma de 2000 lei.
In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garanţie
bancara va fi emisa in numele si pentru Liderul
Asocierii.
Se accepta o singura scrisoare de garanţie care sa
acopere integral suma menţionata mai sus.
Valabilitatea scrisorii de garanţie de participare va
fi de 60 zile de la data limita de deschidere a
ofertelor.
Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea
perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care
VII.4 - Garanţie de participare
ofertantul îşi extinde perioada da valabilitate a
ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei de
participare, va fi prelungita in mod corespunzător.
Solicitat
In situaţia in care ofertantul refuza extinderea
valabilităţii, acesta va fi exclus din procedura.
Atenţie! In cazul in care ofertantul este o asociere,
încadrarea in categoria întreprinderilor mici si
mijlocii se va analiza cu privire la asociere in
ansamblu. Astfel, chiar daca toţi asociaţii se
încadrează, in mod individual, in categoria I.M.M.,
reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul
garanţiei de participare nu se va aplica daca
asocierea in ansamblu nu se încadrează in categoria
I.M.M.
Atenţie! Dovada constituirii garanţiei de
participare, se face similar prevederilor art. 17
din Hotărârea nr. 1660/2006, referitor la
transmiterea documentelor in format electronic.
Data, ora şi locul depunerii ofertelor:
VII.5 – Data limita de depunere a ofertei
02.09.2010, ora 1600 in S.E.A.P., www.elicitatie.ro, conform H.G. nr. 1660/2006
VII.6 – Data deschiderii ofertei
03.09.2010 ora S.E.A.P., www.e-licitatie.ro,

conform H.G. nr. 1660/2006
VII.7 – Conţinutul ofertei
Oferta trebuie sa conţină: documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara
Propunerea tehnica trebuie întocmita conform
cerinţelor din Caietul de sarcini.
- Ofertantul are obligaţia de a face dovada
conformităţii propunerii de execuţie a lucrărilor cu
cerinţelor prevăzute in Caietul de sarcini. Oferta
tehnica va cuprinde elementele care sa demonstreze
capabilitatea ofertantului de a forma o echipa care
sa aibă experienţa in domeniu si sa asigure
Propunerea tehnica
organizarea in cele mai bune condiţii a derulării
contractului;
- Oferta tehnica va conţine un comentariu elaborat
in baza Caietului de sarcini si care va conţine,
modul de organizare pentru încadrarea in timpii
prevăzuţi in termenul de realizare a investiţiei
(Grafic general de realizare a investiţiei publice –
formular F6).
Propunerea financiara trebuie sa fie ferma si
conforma cu Caietul de sarcini.
Ofertantul va evidenţia, prin completarea
formularelor corespunzătoare, următoarele:
a) preţul total al lucrărilor, exprimat in lei si euro,
care va include toate cheltuielile necesare pentru ca
lucrările realizate sa corespunda cerinţelor caietului
de sarcini, precum si toate taxele legale si alte
cheltuieli care vor fi angajate de constructor, in
condiţiile stabilite in Caietul de Sarcini (Formular
nr. 10C si Anexa la formularul de oferta).
b) Ofertantul va prezenta obligatoriu un deviz oferta
in conformitate cu Lista cu cantităţi de lucrări
prezentata in Caietul de Sarcini, care va respecta
normele de întocmire a devizului in vigoare la data
Propunerea financiara
realizării lui si care va fi însoţit de:
- centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formular
F1);
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări,
pe obiecte (formular F2);
- listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de
lucrări (formular F3);
- listele cu cantităţile de utilaje si echipamente
tehnologice, inclusiv dotări (formular F4);
- fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor
tehnologice (formular F5);
- listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii
provizorii OS (organizare de şantier) poate utiliza
formularul F3.
c) 1 euro = 4,2244 lei din 23.08.2010
Ofertele trebuie transmise in format electronic pe
S.E.A.P. - www.e-licitatie.ro.
Ofertele (cuprinzând toate documentele solicitate de
către Autoritatea Contractanta) vor fi transmise in
format electronic pe S.E.A.P. - www.e-licitatie.ro,
si numai până la data limita de depunere prevăzută
VII.8) Modul de prezentare a ofertei
în invitaţia de participare, potrivit prevederilor H.G.
nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică prin mijloace
electronice din O.U.G. nr. 34/2006, semnate de
persoane împuternicite ale operatorului economic,

VII.9 - Modificarea si retragerea ofertei

pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Toate documentele din oferta vor fi semnate si
stampilate pe fiecare pagina, apoi scanate si ataşate
in S.E.A.P. - www.e-licitatie.ro.
Oferta va conţine in mod obligatoriu un OPIS al
documentelor.
La încărcarea in S.E.A.P. - www.e-licitatie.ro a
documentelor care compun oferta, propunerea
financiara (valoarea ofertei) trebuie introdusa,
criptata si salvata, in caz contrar sistemul nu va
admite oferta la faza de evaluare.
În cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă
transmiterea anumitor documente în format
electronic prin intermediul S.E.A.P. - www.elicitatie.ro, documentele respective se transmit
autorităţii contractante pe suport hârtie, în plic
sigilat, la adresa: str. Principala, nr. 224, sat
Chiscani, comuna Chiscani, judeţul Brăila.
- Data limită pentru depunerea ofertei: 02.09.2010,
ora 1600
După finalizarea evaluării operatorul economic
declarat admis prin S.E.A.P. - www.e-licitatie.ro, la
solicitarea autorităţii contractante, va transmite
oferta în original.
- Adresa la care se transmite oferta: str. Principala,
nr. 224, sat Chiscani, comuna Chiscani, judetul
Braila.
- Oferta va fi insotita de Adresa de inaintare.
- Oferta va fi formata din documentele de calificare,
propunerea tehnica si propunerea financiara (1
exemplar original).
- Documentele de calificare se introduc intr-un plic
pe care se specifica “DOCUMENTE DE
CALIFICARE”
- Propunerea tehnica se intoduce intr-un plic separat
pe care se scrie “PROPUNERE TEHNICA”
- Propunerea financiara se intoduce intr-un alt plic
pe care se scrie “PROPUNERE FINANCIARA”
- Cele 3 plicuri se introduc intr-un plic care se
sigileaza si pe care se trece adresa Autoritatii
Contractante si denumirea Agentului Economic
(ofertantul).
Condiţiile de modificare şi retragere a ofertei:
numai înainte de data şi ora limită de deschidere a
ofertelor, în corelaţie cu data limita de depunere a
ofertei.

VIII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VIII.1) Preţul cel mai scăzut, conform caiet de sarcini.
IX. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui
oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, pe baza propunerii tehnice si financiare cuprinse in oferta.
Ca parte integranta a contractului de achizitie publica se constituie, cel putin urmatoarele documente:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnica si prpunerea financiara;
c) graficul general de realizare a investitiei publice;
d) garantia bancara de buna executie

In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.
X. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
Preţul contractului exprimat in lei este ferm.
NU se accepta ajustarea preţului contractului
XI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
Cuantumul garanţiei de buna execuţie - 5% din valoarea contractului, fără T.V.A., constituita prin scrisoare
de garanţie bancara.
Perioada de garanţie acordata lucrărilor C + M este de 24 luni de la data efectuării recepţiei la terminarea
lucrărilor
XI.1 Modul de restituire a garanţiei de buna execuţie
Autoritatea contractanta va elibera/restitui garanţia de buna execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza
procesului-verbal de recepţie finala.
XII. OBSERVAŢII
Documentaţia de atribuire este disponibila in format electronic si poate fi descărcata de la adresa de
internet: www.e-licitatie.ro
Evaluarea ofertelor si atribuirea contractului se va face respectând prevederile Hotărârii nr.
1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G. 34/2006.

CAPITOLUL II
FORMULARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Scrisoare de inaintare
Imputernicire
Formula de oferta
Anexa la formularul de oferta
Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Centralizatorul pe categorii de lucrari, pe obiecte
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari
Fisa tehnica
Graficul general de realizare a investitiei publice
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la
art. 181
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Informatii generale
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in
ultimii 5 ani
Experienta similara
Declaratie privind parte/partile din contract care sunt
indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele
tehnice de care dispune operatorul economic pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului
angajat si al cadrelor de conducere
Informatii referitoare la personalulu de specialitate de care
dispune
Informatii referitoare la studii, pregatirea profesionala si
calificarea personalului de conducere precum si ale
personalului responsabil pentru indeplinirea contractului
de lucrari
Curriculum vitae
Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale
Scrisoare de garantie bancara
Srisoare de garantie bancara de buna executie

Formularul 10C
Formularul F1
Formularul F2
Formularul F3
Formularul F4
Formularul F5
Formularul F6
Formularul 12A
Formularul 12B
Formularul 12C
Formularul 12F

Formularul 12G
Formularul 12H
Formularul 12I

Formularul 12J
Formularul 11
Formularul 19

OFERTANTUL: ............................................(denumire/numele)
Adresa: .....................................................
Telefon: ..............................................
Fax: .....................................................
E-mail: .................................................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către U.A.T. comuna Chiscani, judeţul Brăila,
Str. Principala, nr. 224, sat Chiscani, com. Chiscani, jud. Brăila
Tel/fax: 0239/664011

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea
procedurii de CERERE DE OFERTA PRIN MIJLOACE ELECTRONICE pentru atribuirea contractului
„MODERNIZARE IMPREJMUIRE CIMITIR SAT CHISCANI, COMUNA CHISCANI, JUDETUL
BRAILA”,

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă
transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru
participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________
Cu stimă,

Nume ofertant
..................................
(numele,semnătura autorizată si stampila )

OFERTANTUL
…………………………………….
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE

Oferta trebuie sa fie însoţita de o împuternicire scrisa, prin care persoana care a semnat oferta este
autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica.
Împuternicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in conformitate cu formatul tarii in care ofertantul
este înregistrat si trebuie sa poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cat si semnătura celui
împuternicit.
O traducere autorizata in limba romana va însoţi orice împuternicire intr-o alta limba.
In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul economic,
trebuie confirmata prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătura ai
partenerilor.

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.

Numele in clar: ………………………………………………………….
Semnătura: ……………………………………………………………….
In calitate de: …………………………………………………………….
Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ………………………………………
(denumirea/nume operator economic)
Data:………………………….

FORMULARUL 10 C
OFERTANTUL

.........................................
(denumire/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ

Către
U.A.T. comuna Chiscani, judeţul Brăila, str. Principala, nr. 224, sat Chiscani, com. Chiscani,
jud. Brăila

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm lucrări de
instalare de garduri, la obiectivul „Modernizare, împrejmuire cimitir sat Chiscani, comuna Chiscani,
judeţul Brăila” pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)

plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în
cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât
mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu
graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi
cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice
ofertă primită.
Data _____/_____/_____

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

OFERTANTUL

.........................................
(denumire/numele)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

1
2
3

4

5

6
7
8
9
10

Valoarea maximă a lucrărilor executate de
subcontractant (% din preţul total ofertat)
Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub
forma........................
în cuantum de:
Perioada de garanţie de bună execuţie
(luni calendaristice)
Perioada de mobilizare
(numărul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de începere a lucrărilor până la data
începerii execuţiei)
Termenul pentru emiterea ordinului de începere a
lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data
semnării contractului)
Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare
şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care
trebuia să fie realizată)
Limita maximă a penalizărilor
(% din preţul total ofertat)
Limita minimă a asigurărilor
(% din preţul total ofertat)
Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)
Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată
lunare (garanţii, avansuri )
OFERTANT
.....................................................
(semnătura autorizată)
L.S.

FORMULARUL F1
OFERTANTUL

.........................................
(denumire/numele)

OBIECTIV
„Modernizare, împrejmuire cimitir sat Chiscani, comuna Chiscani, judeţul Brăila”

Nr.
crt.
0
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Nr.
Valoarea
cap/subcap.
cheltuielilor/oiect,
Denumirea capitolelor de cheltuieli
deviz
exclusiv TVA
general
Mii lei
Mii euro*)
1
2
3
4
Amenajarea terenului
1.2
1.1 …………………..
Amenajari pentru protectia mediului
1.3
si aducerea la starea initiala
2.1…………………
Realizarea utilitatilor necesare
obiectivului
2
3.1…………………………….
……………………………….
Studii de teren
3.1
4.1…………………………
Proiectare (numai in cazul in care
3.3
obiectivul se realizeaza in sistemul
„design&bulld”)
Investitia de baza
4
6.1 Obiect 01………………….
Organizare de santier
5.1
7.1……………………………….
Total valoare (exclusiv TVA):
Mii lei
Mii euro*)
Taxa pe valoarea adaugata
……………… mii lei
Total valoare (inclusiv TVA):
……………… mii lei

Din care C+M
Mii lei
5

Mii euro*)
6

Mii lei Mii euro*)
……………… mii lei
……………… mii lei

*) Cursul de referinta = ……..lei /euro, din data de

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2, avand in vedere respectarea
structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat
proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii
coloanelor 0-2 revine ofertantului

FORMULARUL F2
OFERTANTUL

.........................................
(denumire/numele)

OBIECTIV
„Modernizare, împrejmuire cimitir sat Chiscani, comuna Chiscani, judeţul Brăila”

Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
…

Nr.
cap./subcap
deviz pe
obiect
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8

CENTRALIZATORUL pe categorii de lucrari, pe obiecte
Valoarea, exclusiv TVA
Cheltuieli pe categoria de lucrari

2
Lucrari de constructii
Terasamente
Constructii
Izolatii
Instalatii electrice
Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, …………………
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
Instalatii de comunicatii
…………….
Total I
….
II
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
…
……
…………
Total II
….
III
Procurare
…
….
Utilaje si echipamente tehnologice
…
…….
Utilaje si echipamente de transport
…
……..
Dotari
…
Total III
Total valoare (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata
Total valoare:
*) Cursul de referinta = ……..lei /euro, din data de

Mii lei

Mii euro*)

3

4

….. mii lei
….. mii lei
….. mii lei

… mii euro*)
-

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are
ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constrctii, responsabilitatea
completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului

FORMULARUL F3
OFERTANTUL

........................................
(denumire/numele)

OBIECTIV
„Modernizare, împrejmuire cimitir sat Chiscani, comuna Chiscani, judeţul Brăila”
LISTA cu cantitati de lucrări, pe categorii de lucrări

Nr.
crt.

0
1.

2.

Capitolul de lucrari

U.M.

SECTIUNE TEHNICA
1
2
Capitol de lucrare
1.1. Subcapitol
1.2. Subcapitol
Capitol de lucrare
2.1. Subcapitol
2.2. Subcapitol

Cantitatea

Obiectul…………….
Categoria de lucrari …………………..
- lei-

3

Pretul
unitar
a)materiale
b)manopera
M
m
u
t
Total
c)utilaj
Materiale manopera Utilaj Transport
(3x4)
(3x4a)
(3x4c)
(3x4c)
(3x4d)
d)transport
…………..
Total
a)+b)+c)+d)
SECTIUNE FINANCIARA
4
5
6
7
8
9

Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe: = - CAS – somaj – fond de risc –
alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
Cheltuieli indirecte = T0 x %
Profit = (T0 + I0) x %
TOTAL GENERAL

M

m

U

t

T

M0

m0

U0

t0

T0
I0
P0
V0 +
T0 +I0
+ P0

PRECIZARI:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-3; in cazul in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multe lucrari de constructii,
responsabilitatea completarii coloanelor 0-3 revine ofertantului.
1. Cheltuielile directe sunt constituite din urmatoarele:
M – cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, in cazul in care se cuprinde valoarea
materialelor calculata cu preturile de la furnizori, fara TVA; in cazul materialelor care provin din
import, valoarea acestora trebuie sa includa si orice taxe si comisioane platibile la frontiera (taxe
vamale, comisioane vamale);
m – cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru, in care se cuprinde valoarea manoperei
muncitorilor direct productivi;

U – cheltuieli aferente consumurilor cu utilaje de constructii, in care se cuprinde valoarea rezultata
din totalul orelor de functionare a utilajelor respective si din tariful mediu orar corespunzator
functionarii;
t – cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, in care se cuprind:
a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confectiilor etc. de la
producator la furnizor la depozitul intermediar, precum si de la depozitul intermediar la locul de
punere in opera in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor
transporturi;
b) valoarea transporturilor cu utilaje de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur;
c) valoarea transporturilor tehnologice, in masura in care acestea nu sunt cuprinse in articole
distincte (transport de pamant, beton, mortar, moluz rezultat din demolari).
2. Beneficiarul are obligatia de a include in lista cuprinzand cantitatile de lucrari, atat in sectiunea
tehnica, cat si in cea financiara, materialele si furniturile pe care intentioneaza sa le puna la
dispozitie, in scopul preluarii si includerii acestora in preturile unitare, precizand si conditiile de
livrare.
Utilajele si echipamentele tehnologice, puse la dispozitie de catre beneficiar, nu pot fi cuprinse in
valoarea aferenta listelor de procurare a utilajelor si echipamentelor.
3.Cheltuielileindirecte reprezinta, in principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru
executarea lucrarilor de investitii/interventii.
4. Formularul F3 poate fi utilizat si pentru stabilirea cantitatilor de lucrari pentru constructii
provizorii OS (organizare de santier).

FORMULARUL F4
OFERTANTUL

.........................................
(denumire/numele)

OBIECTIV
„Modernizare, împrejmuire cimitir sat Chiscani, comuna Chiscani, judeţul Brăila”
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.
crt.
0
1

2

.....

Denumirea
1
Obiect O1
a)..................
b)..................
......................
Obiect O2
a)..................
b)..................
......................
......................
TOTAL:

U.M.

Pretul
unitar –
lei/U.M.

2

3

Valoarea
(exclusiv TVA
– mii lei –
(3x4)
4

Furnizorul
(denumire,
adresa, telefon,
fax)
5

Fisa tehnica atasata
6
Fisa tehnica nr. ........
Fisa tehnica nr. ........
Fisa tehnica nr. ........
Fisa tehnica nr. ........
Fisa tehnica nr. ........
Fisa tehnica nr. ........
Fisa tehnica nr. ........

Mii lei:
Euro*):

*) Cursul de referinta = ..............lei/euro, din data de .............

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2 si 6; in cazul in care contractul de lucrari
are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea
completarii coloanelor 0-2 si 6 revine ofertantului.

FORMULARUL F5
OFERTANTUL

........................................
(denumire/numele)

OBIECTIV
„Modernizare, împrejmuire cimitir sat Chiscani, comuna Chiscani, judeţul Brăila”
FISA TEHNICA nr. ...........
(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.)

Nr.
crt.
0
1
2

3
4
5

Utilajul, echipamentul tehnologic: ....................................................................(denumirea)
Corespondenta
propunerii tehnice cu
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de
Producator
specificatiile tehnice
sarcini
impuse prin Caietul de
sarcini
1
2
3
Parametrii tehnici si functionali
...................................................
Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare
..........................................................
Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
.......................................................
Conditii de garantie si postgarantie
......................................................
Alte conditii cu caracter tehnic
............................................

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari
are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea
completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului

FORMULARUL F5
OFERTANTUL

.........................................
(denumire/numele)

OBIECTIV
„Modernizare, împrejmuire cimitir sat Chiscani, comuna Chiscani, judeţul Brăila”
GRAFICUL GENERAL de realizare a investitiei publice
Nr.
crt.
I
1

2

.....

Anul 1
Denumirea obiectului
1
Organizare de santier
Obiect O1
Categoria de lucrari:
...............................................
Obiect O2
Categoria de lucrari:
...............................................
Obiect ......
Categoria de lucrari:
...............................................

2

........
Luna
3
......

Anul n
n

FORMULARUL 12A
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals
în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă
individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ......................

Operator economic,
_________________

FORMULARUL NR. 12B
OFERTANTUL

.........................................
(denumire/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana
juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de CERERE DE OFERTA PRIN
MIJLOACE ELECTRONICE, pentru achizitia de „Modernizare împrejmuire cimitir sat Chiscani,
comuna Chiscani, judeţul Brăila”, organizată de U.A.T. comuna Chiscani, judetul Braila,
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.
De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată .....................
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
…………………………
(semnatura autorizată )

FORMULARUL NR. 12C

OFERTANTUL

.........................................
(denumire/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, ..........................................(nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant
împuternicit al ...............................................(denumirea operatorului economic), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică CERERE DE OFERTA PRIN MIJLOACE ELECTRONICE, având ca
obiect - „Modernizare împrejmuire cimitir sat Chiscani, comuna Chiscani, judeţul Brăila”, organizată
de U.A.T. comuna Chiscani, judetul Braila, particip şi depun ofertă:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asocierii condusa de <numele liderului/noi insine>;
[ ] ca subcontractor.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Confirm faptul ca nu licitampentru acelasi contract in nicio alta forma.
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere). Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii
raspund solidar pentru executia contractului, ca membru conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca
instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii
pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti membrii asocierii se obliga sa ramana in asociere pe
intreaga durata a executiei contractului.
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Cap.II, Sectiunea a 8-a – Reguli de evitare a conflictului de
interese din O.U.G. nr. 34/2006, si adaugam, in mod special, ca nu avem niciun potential conflict de interese
sau alte relatii asemanatoare cu ceilalti candidati sau alte parti implicate in procedura de atribuire in
timpuldepunerii ofertei.
5. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
7. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai U.A.T. comuna Chiscani, judetul
Braila cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data:..........................
(Numele si prenumele)..............................(semnatura si stampila), in calitate de ............................................,
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ...........................................................
(denumire/nume operator economic)

Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul
constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea
CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

lei

echivalent euro

1..............
2.............
3..............
Media anuală :

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Nr
crt

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţ
contract

Procent Perioadă
îndeplinit derulare
de
contract**)
prestator
(%)

1
2
...
Operator economic
(semnătură autorizată)
________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________________
(denumirea/numele)
EXPERIENTA SIMILARA*1)

1. Denumirea si obiectul contractului: __________________________________________________
Numarul si data contractului: __________________________________________________
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ___________________________________________
Adresa beneficiarului/clientului: ____________________________________________
Tara: ________________________
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
[ ] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
[ ] contractant asociat
[ ] subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in
moneda in care s-a
incheiat contractul
a) initiala (la data semnarii contractului): _________________
b) finala (la data finalizarii contractului): _________________

exprimata in
echivalent euro*2

__________________
__________________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
___________________________________________________________________________
6. Durata de executie a lucrarii (luni)
a) contractanta – termen PIF: ________________
b) efectiv realizata – PIF: _____________________
c) motivul de decalare a termenului a termenului contractat (daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: __________________________________________
7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _____________________________
8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: _______________________
9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special
la suprafetele sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract:
______________________________________________________________________
Candidat/ofertant
_____________________
(semnatura autorizata)

----------1*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
2*) Pentru contractele incheiate inainte de anul de anul 1999 valoarea contractului se exprima in echivalent dolari SUA
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FORMULARUL 12G
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTE/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, ………………………… reprezentant imputernicit al …………………………………
(denumire/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.
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 suplimentere in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai U.A.T. comuna Chiscani, judeţul Brăila, str. Principala,
nr. 224, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ………………………………………………
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Candidat/ofertant
_____________________
(semnatura autorizata)
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Nr.
crt.

Denumire subcontractant

Partea/partile din contract ce
urmeaza a fi subcontractate

Acord subcontractor cu
specimen de semnatura

Candidat/ofertant
_____________________
(semnătura autorizata)
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FORMULARUL 12H
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A
CONTRACTULUI DE LUCRARI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ……………………………………….., declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
De asemenea, 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai U.A.T. comuna Chiscani, judeţul Brăila, str. Principala,
nr. 224, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ………………………………………………
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Candidat/ofertant
_____________________
(semnătura autorizata)

33

LISTA
Cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice

Nr.
crt.
1
2

Denumire
utilaj/echipament/instalatie

U.M.

Cantitate

Forma de detinere
Proprietate
In chirie

Candidat/ofertant
_____________________
(semnătura autorizata)
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FORMULARUL 12I
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....................................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai U.A.T. comuna Chiscani, judeţul Brăila, str. Principala,
nr. 224 cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere
(În cazul solicitării)
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Data completării: ......................

Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
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Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

INFORMATII REFERITOARE LA
PERSONALUL DE SPECIALITATE DE CARE DISPUNE

Angajaţii ofertantului

Data completarii: …………………

Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
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Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

INFORMATII
Referitoare la studii, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale
personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de lucrari

Domeniul
Numele si prenumele
A. La sediul central al firmei ofertante
1. Conducerea generala

Varsta

Studii

Ani de experienta

B. Personal pentru lucrarea supusa licitatiei (personal cu sarcini „cheie” in indeplinirea contractului)

Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
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CURRICULUM VITAE

Postul propus in contract:
1. Prenume:
2. Nume:
3. Data si locul nasterii:
4. Nationalitatea:
5. Stare civila:
Adresa (tel./fax/e-mail):
6. Educatie:
Institutie:
Data:
De la (luna/an):
Pana la (luna/an):
Diploma:
7. Limbi straine
(Pe o scara de la 1 la 5. 1 este cel mai bun nivel):
Limba
Nivel
Citit
LIMBA
ROMANA
1
MATERNA

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Membru al unor asociatii profesionale:
Alte calificari (2 g. computer, etc.):
Pozitia prezenta:
Ani de experienta:
Calificari cheie:
Experienta specifica in tari in curs de dezvoltare:
DATA: DE LA (LUNA/AN)
TARA
LA (LUNA/AN)

Vorbit

scris

1

1

NUMELE SI DESCRIEREA PE
SCURT A LUCRARII

14. Experienţa profesionala:
Data: de la (luna/an) la (luna/an)
Locul
Compania/organizaţia
Postul
Descrierea postului
Data: de la (luna/an) la (luna/an)
Locul
Compania/organizaţia
Postul
Descrierea postului
15. ALTELE:
15A. LUCRARI PUBLICE SI SEMINARII:
15B. RECOMANDARI:
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FORMULARUL 12J

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul ……………………….(nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant
imputernicit al ……………………..(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume
ppropriu si in numele asocierii declar ca sunt de acord cu toate prevederile Contractului publicat in cadrul
prezentei proceduri de atribuire si ne obligam sa respectam toate obligatiile mentionate in continutul
acestuia.

Data: ………………..
(nume si prenume)………………………………………., (semnatura si ştampila), in calitate de
…………………………………, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
……………………………………………………………….
(denumire/nume operator economic)
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FORMULARUL NR. 19

BANCA___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE
Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Cu privire la contractul de achizitie publica „Modernizare împrejmuire cimitir sat Chiscani, comuna
Chiscani, judeţul Brăila”, incheiat intre ……………………………………………, in calitate de contractant si
U.A.T. comuna Chiscani, judetul Braila, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea
achizitorului, pana la concurenta sumei de ……………….. reprezentand ………………….% din valoarea
contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la
neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie
publica mai sus mentionat.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ………………………..
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau
sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru
prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafa de Banca ……………………………… in ziua ……………. luna ……………. anul ………….

…………………………………………
(semnatura autorizata)
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FORMULARUL NR. 11

BANCA___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
Pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica

Către U.A.T. comuna Chiscani, judetul Braila, str. Principala nr. 224, sat Chiscani, comuna Chiscani,
judetul Braila

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului „Modernizare împrejmuire cimitir sat Chiscani,
comuna Chiscani, judeţul Brăila”, noi ………………………………………………… avand sediul inregistrat la
(denumirea bancii)
……………………………………………. ne obligam fata de U.A.T. comuna Chiscani, judetul Braila, sa platim
(denumirea bancii)
suma de ………………………………, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva
(in litere si cifre)
cererea respectiva cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si
datorata ei este din cauza existenteiuneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul …………………………………. Si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
(denumirea/numele)
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ……………………… nu a constituit garantia de buna executie
(denumirea/numele)
in perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul …………………… a refuzat sa semneze contractul de achizitie
(denumirea/numele)
publica in perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garantie este valabila pana la date de …………………………………..
Parafata de Banca …………………………. in ziua ……………. luna ………. anul ……………..
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