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FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI 

 

SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială:  

Adresă:   

Localitate:  Cod poștal:  Țară:  

Punct(e) de contact: 

În atenția:  

Telefon:  

E-mail:  Fax:  

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 

Adresa sediului principal al autorității contractante (URL): 

Adresa profilului cumpărătorului (URL): 

Alte informații pot fi obținute la: 

☐ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior 

☐ Altele: completați anexa A.I 

Caietul de sarcini si/sau documentele suplimentare pot fi obținute la: 

☐ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior 

☐ Altele: completați anexa A.II 

Documentația de atribuire, este disponibila in SEAP, utilizând interfața electronica: www.e-

licitatie.ro  

Ofertele trebuie transmise la: 

☐ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior 

☐ Altele: completați anexa A.III 

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 4 

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

☐ Minister sau orice altă autoritate națională 

sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau 

locale ale acestora 

☐ Agenție/birou național sau federal 

☐ Autoritate regională sau locală 

☐ Agenție/birou regional sau local 

☒ Organism de drept public 

☐ Servicii generale ale administrațiilor publice 

☐ Apărare 

☐ Ordine și siguranță publică 

☐ Afaceri economice și financiare 

☐ Sănătate 

☒ Construcții și amenajări teritoriale 

☐ Protecție socială 

☐ Recreere, cultură și religie 
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☐ Instituție/agenție europeană sau organizație 

europeană 

☐ Altele (precizați): [introduceți] 

☐ Educație 

☐ Altele (precizați): [introduceți] 

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante 

da ☐ nu ☐ 
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SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului proiectului de autoritatea contractantă 

„FURNIZARE Autbasculante” 

II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare 

a serviciilor 

a) Lucrări   ☐ b) Furnizare  ☐ c) Servicii  ☐ 

Executarea 

Executarea, prin orice 

mijloace, a unei lucrări, 

conform cerințelor specificate 

de autoritatea contractantă 

Proiectare și executare 

Cumpărare 

Închiriere 

Închiriere cu opțiune de 

cumpărare 

Leasing 

O combinație între acestea 

Categoria serviciilor: 

 

 

 

Locul principal de executare: Locul principal de livrare: Locul principal de prestare: 

 [introduceți]  

Cod NUTS:  Cod NUTS: [introduceți] Cod NUTS:  

II.1.3) Procedura implică 

☒ Un contract de achiziții publice 

☐ Încheierea unui acord - cadru 

☐ Sistem de achiziție dinamic 

II.1.4) Informații privind acordul-cadru (dacă este cazul) 

Posibilitatea de a relua competiția cu semnatarii acordului cadru:   da ☐ nu ☐ 

Reluarea competiției se va face în SEAP:      da ☐  nu ☐ 

☐ Acord – cadru cu mai mulți operatori 

economici 

Numărul  

sau, dacă este cazul, 

numărul maxim preconizat de participanți la 

acordul – cadru 

☐ Acord – cadru cu un singur operator 

economic 

Durata acordului-cadru: Durata în ani: sau în luni:  

Estimarea valorii totale a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (dacă este cazul, în 

cifre): 

Valoarea estimată, fără TVA (numai în 

cifre):  

 

Moneda:  

sau intervalul între:  și  
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Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): 

 

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor 

„FURNIZARE Autobasculante”, conform cerintelor minime din Caietului de sarcini. 

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

4 

Termenul in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor 

de clarificare/informatiilor suplimentare este cu 3 zile inainte de termenul stabilit pentru 

depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare. 

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

 Vocabular principal 

Obiect principal 34142300-7 Autobasculante (Rev. 2) 

Obiecte suplimentare  

II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice (GPA) 

 da ☐ nu ☐ 

II.1.8) Împărțire în loturi       da ☐ nu ☒ 

Dacă da, trebuie depuse oferte pentru (seletați o singură căsuță): 

un singur lot   ☐ unul sau mai multe loturi ☒ toate loturile  ☐ 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)    da ☐ nu ☒ 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul global (inclusiv, după caz, toate loturile și toate opțiunile) 

Se vor achizitiona urmatoarele utilaje: 

AUTOBASCULANTA 8 X 4 – 2 bucati 

Valoare estimata/bucata – 489.740 lei, fara TVA 

Valoare total estimata –   979.480 lei, fara TVA 

Conform cerintelor minime din Caietului de sarcini. 

După caz, valoarea estimată, fără TVA 

(numai in cifre): 

  979.480  

 Moneda:  

lei 

sau intervalul intre  și  

II.2.2) Opțiuni (după caz)        da ☐ nu ☐ 

Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric 

Dacă da, descrierea acestor opțiuni: [introduceți] 
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Dacă se cunoaște, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opțiuni: 

în luni: [introduceți] sau în zile: [introduceți] (de la data atribuirii contractului) 

Numărul de prelungiri posibile (după caz): [introduceți] sau interval: între [introduceți] și 

[introduceți] 

Dacă se cunoaște, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul 

prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: [introduceți] sau în zile: [introduceți] (de la data atribuirii 

contractului) 

[Informațiile de la Secțiunile II.2.1 și II.2.2 se vor completa cu luarea în considerare cel puțin a 

informațiilor din etapa de planificare a achiziției: 

i. informații legate de determinarea valorii estimate a contractului și a achiziției, așa cum sunt 

acestea reflectate în strategia de contractare, după parcurgerea recomandărilor privind modul 

de determinare a valorii estimate contractului și a achiziției; 

ii. clauzele generale și specifice din contract referitoare la opțiuni de modificări ale contractului.] 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata în luni: 1] sau în zile: 30 

(de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor) 

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea prețului contractului      da ☐ nu ☒ 

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a prețului contractului (în ce condiții, când, cum, formula 

de ajustare aplicabilă) 

 

 

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 

III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate 

III.1.1.a) Garanție de participare       da ☐ nu ☐ 

Cuantumul garanţiei de participare este de 1% din valoarea estimată, respectiv: 9.794 RON conform 

Hotararii 419/2018. 

Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este egală cu perioada de valabilitate a ofertei, 

respectiv 90 de zile/3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor. 

Forma de constituire a garanţiei de participare care va fi acceptată: 

Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile 

legii. (conf.art.36 alin 1 din HG 395/2016). Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună 



Pagina 6 din 21 

cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a 

ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, 

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

garantate. Garantia trebuie sa fie irevocabila. 

Precizări: 

1. Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate 

prevăzute în documentaţia de atribuire si se va incarca în mod obligatoriu in SEAP folosind 

semnatura electronica extinsa. 

2. Este recomandabil ca garanția de participare sa fie emisă de către o bancă care sa aibă 

corespondent în România. 

3. In cazul depunerii de oferte in asociere, instrumentul de garantare trebuie sa prevada, in mod 

explicit, faptul ca garantia este constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod 

solidar toti membrii grupului de operatori economici 

a. În cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contul autoritatii 

contractante în care se va vira garantia de participare este ................ Trezorerie 

............, cod fiscal:................. 

III.1.1.b) Garanția de bună execuție      da ☐ nu ☐ 

Garanția de bună execuție reprezintă 5% din valoarea contractului, fără TVA, așa cum este această 

valoare indicată în contractul care rezultă din această procedură. 

Garanţia de bună execuţie se constituie conf.art.40 alin.(1) din H.G. 395/2016 prin virament bancar 

sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau 

de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) 

şi (5) aplicându-se în mod corespunzător, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru 

facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii 

contractante la unitatea de trezorerie a statului din cadrul organului fiscal competent in 

administrarea acestuia. Suma initiala de care se depune de catre contractanta in contul de disponibil 

astfel deschis va fi de 0.5% din pretul acceptat al contractului fara TVA. 

Garantia de buna executie se va constitui în termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea 

contractului 

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

la art. 41 din HG nr. 395/2016. 

Garanția de bună execuție se eliberează/restituie în condițiile prevăzute la art. 42, alin. 3 din HG nr. 

395/2016. 

III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante: 

buget local  
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III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 

contractul: 

Asociere conform art. 53 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016; 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz) da ☐ nu ☐ 

Dacă da, descrierea acestor condiții: 

[introduceți aceste condiții] 

III.1.5. Legislația aplicabilă 

a) Legea privind achizițiile nr. 98/2016; 

b) Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 

publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor nr. 101/2016; 

c) www.anap.gov.ro ; 

d) Hotărârea de Guvern 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

e) Hotărârea de Guvern nr. 866 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 

f) Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2017 emisă în 

aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale 

g) Instrucțiunea  Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2017 emisă în 

aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din 

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

Prezenta enumerare nu este limitativa, aplicandu-se toate celelalte prevederi legale in materie, 

aflate in vigoare si cu impact direct asupra prezentei proceduri. 

III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE 
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III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în 

registrul comerțului sau al profesiei 

III.2.1.a) Situația personală a Ofertantului: 

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 

Cerințe referitoare la motivele de excludere 

Cerinţa nr. 1 
Ofertanții, asociatii, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile 
prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. 
Modalitatea prin care poate fi demonstarata indeplinirea cerintei:  
• Se va completa DUAE în conformitate cu  art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 de catre operatorii 
economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.  DUAE se va 
depune, dupa caz, si de catre asociati, terti sustinatori si subcontractanti.  
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza 
a fi prezentate la la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în 
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.  
Aceste documente pot fi:  
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau 
a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;  
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere 
sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de 
decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / 
actul constitutiv;  
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de 
derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile 
publice;  
4. alte documente edificatoare, dupa caz.  
  În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul 
susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele 
documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are 
obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există 
prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui 
notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are 
competențe în acest sens. 
Atenționări speciale: 
 În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a 
demonstra îndeplinirea cerintei prin prezentarea documentelor justificative, la solicitarea autoritatii 
contractante, in cazul clasarii pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii 
ofertelor 
 Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al terțului 
susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de 
subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie 
temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor 
cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului 
susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de 
atribuire.  
Valabilitatea informatiilor se va raporta la data prezentarii documentelor DUAE poate fi descarcat in 
vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-
licitatie.ro) sau https://ec.europa.eu/tools/espd .  
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc 
dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa 
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demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în 
DUAE.  
Cerinţa nr. 2. 
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in 

situatiile prevazute la art 60 din Legea 98/2016.  

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:  

- Declaratia pe propria raspundere privind în situatiile prevazute la art. 59- 60 SE 

VA PREZENTA ODATA CU DEPUNEREA DUAE, de catre toti operatorii economici 

(Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii).   

Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum 

si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de 

atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Ilie Florentin – Director General, Petrescu Marius 

– Director General Adjunct, Corbu Mihai – Director General Adjunct, Predescu Gabriela – 

Director Economic, Amzi Gabriela – Director Juridic, Mihai Nicolae – presedinte comisie 

evaluare, Constantinescu Diana – membru comisie evaluare, Stan Dumitru – membru 

comisie de evaluare, Cojocaru Alexandru – membru comisie de evaluare, Tanase Teodora 

– membru comisie de evaluare, Musetescu Mihaela – Expert Achizitii Publice. 

NOTE: 

•  Pentru persoanele juridice straine se aplica prevederile art. 168 din Lege; 

•  Documentele vor fi depuse cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat 

calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii. 

 

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

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: 

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate 

Cerinta 1  

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii 
din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna 
dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza 
activitatile care fac obiectul contractului. 
 
Modalitate de indeplinire: 

Completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentul justificativ, respective certificatul 
ONRC sau pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta sa fie prezentat 
doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul 
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.  

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, 
respectiv certificat constatator emis de ONRC, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea 
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar 
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întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie 
REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA. 

In cazul ofertei comune conditia va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii 
pentru partea din contract pe care o realizeaza.  

În cazul persoanelor juridice/fizice straine se solicita documente care dovedesc o forma de 
înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de 
rezidenta a operatorului economic. Documentele vor fi prezentate în original/copie 
legalizata/copie lizibila cu mentiunea” conform cu originalul” însotita de traducerea autorizata 
în limba româna doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la 
finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie 
REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA. 

III.2.2) Capacitatea economică și financiară 

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectării cerințelor 

menționate 

Modalitatea de îndeplinire 

  

III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională 

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectării cerințelor 

menționate 

Modalitatea de îndeplinire 

Ofertantul va face dovada principalelor livrari de 

produse similare – autovehicule utilitare 

efectuate in ultimii 3 ani, inclusiv pana la data 

limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte 

ca operatorul a furnizat produse similare-

echipamente medicale, in valoare cumulată de 

minim: 979.480 lei, fara TVA, la nivelul a maxim 3 

contracte. 

Se va completa DUAE de catre operatorii 
economici participanți la procedura de 
atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor 
de experiență, corespunzător cerințelor 
autorității contractante. Se va menționa în 
DUAE dacă valoarea raportată include TVA 
sau nu include TVA. 

La nivelul DUAE, trebuie precizate 
urmatoarele informații: numărul și data 
contractului invocat/e drept experiență 
similară, valoarea, beneficiarul, ponderea 
și/sau activitățile pentru care a fost 
responsabil, certificări/ procese verbale de 
recepție/contracte/parti din contracte / alte 
documente ce indică valorile, datele și 
beneficiarii produselor furnizate emise sau 
contrasemnate de catre o autoritate sau de catre 
clientul beneficiar. Lista se va completa la 
nivelul DUAE si nu ca document distinct, 
urmand ca documentele justificative sa fie 
prezentate doar de catre ofertantul clasat pe 
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locul intai in clasamentul intermediar intocmit 
la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea 
autoritatii contractante. Documentele 
justificative pot fi reprezentate de (dar fara a se 
limita la acestea): 

- certificate/documente emise sau 
contrasemnate de beneficiarii furnizarilor din 
care sa rezulte Tipul produselor livrate, 
perioada în care s-au realizat si beneficiarii; 

- Certificate de predare/primire; 

- Recomandari; 

- Procese verbale de receptie/acceptanta; 

- Documente constatatoare. 

În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau 
si-a început activitatea economica de mai putin 
de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea 
informatiilor corespunzatoare perioadei 
efective de activitate. 

Note:  

Op. Ec. nerezidenti (straini): vor prezenta 
copiile ale documentelor insotite de traducerea 
autorizata a acestora in limba romana. 
 

 

Cerința nr. 2 Informații privind partea/părţile 

din contract pe care operatorul economic 

intenţionează să o/le subcontracteze 

 

 

 

 
Ofertantul are obligația de a preciza 

partea/părțile din contract pe care urmează 
să le subcontracteze și datele de 
recunoaștere ale subcontractanților propuși, 
dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul 
depunerii ofertei. 
 
DUAE completat de ofertant în care va 

include și informații privind partea din 
contract care urmează a fi subcontractată și 
va avea anexat acordul de subcontractare. 
Subcontractanții pe a căror capacități se 
bazează ofertantul vor completa la rândul lor 
un DUAE separat, incluzând informațiile 
referitoare la situațiile de excludere astfel 
cum acestea sunt menționate la art.164, 165 
și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele 
care prezintă relevanță din perspectiva 
capacităților pe care se bazează ofertantul. 
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește 

o cerință de calificare, atunci acesta va 
prezenta DUAE doar în scopul demonstrării 
neîncadrării în motivele de excludere. 
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Operatorul economic clasat pe primul loc 
după aplicarea criteriului de atribuire asupra 
ofertelor admisibile va face dovada 
îndeplinirii cerințelor de calificare prin 
subcontractanți prin prezentarea de 
documente justificative ale acestora, la 
solicitarea AC. Autoritatea contractantă 
poate respinge subcontractantul propus 
dacă acesta nu îndeplinește cerințele de 
calificare privind capacitatea sau se 
încadrează printre motivele de excludere și 
solicită candidatului/ ofertantului o singură 
dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui 
alt subcontractant. 

  

Capacitatea tehnică și/sau profesională 

a operatorului economic poate fi 

susținută în conformitate cu art. 182  din 

Legea nr. 98/2016. 

 

DUAE completat de ofertant în care va include și 
informațiile cu privire la existența unei susțineri de 
terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin 
formatul standard al DUAE. 
Terțul/terții susținători  vor completa DUAE cu 
informații privind nivelul lor de experiență, prin 
raportare la contractele executate în trecut, 
corespunzător susținerii acordate. 
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul 
terțului susținător împreună cu documentele anexe la 
angajament, transmise acestora de către terț/terții 
susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va 
materializa susținerea acestuia/acestora.  
 
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul 
că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii 
obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în 
care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire 
respectivele activități pentru care a acordat susținerea, 
fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale 
pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind 
modul concret în care va realiza acest lucru). 
Totodată, prin angajamentul ferm,  terțul/terții se 
va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu 
ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie 
publică. Răspunderea solidară a terțului/terților 
susținător/susținători se va angaja sub condiția 
neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de 
susținere asumate prin angajament. 
După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe 
lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu 
documente anexe la angajament, transmise acestora 
de către terț/terții susținători, din care rezultă modul 
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efectiv în care se va materializa susținerea 
acestuia/acestora) și acordul de asociere. 
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ 
candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii 
anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt 
consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de 
subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi 
angajamentul ferm. 
 Autoritatea contractantă va lua în considerare 
această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor 
minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire 
dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele 
condiţii: 
    a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin 
resursele invocate ca element de susţinere a 
ofertantului/candidatului; 
    b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va 
dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă 
susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în 
cazul în care terţul susţinător nu este declarat 
subcontractant. 

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

pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionate  

Modalitatea de indeplinire 

  

  

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)       da ☐ nu ☐ 

☐ Contractul este rezervat unor ateliere protejate 

☐ Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forței de muncă protejate 

 

III.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii da ☐ nu ☐ 

Dacă da precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile: 

 

III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor 

personalului responsabil pentru prestare serviciilor respective   da ☐ nu ☐ 

 

SECȚIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii ți modalitatea de desfășurare 
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IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire  ☒ On line ☐ Offline 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

☐ Procedura simplificata 

☐ Licitație restrânsă 

☐ Negociere Au fost deja selectați Ofertanți da  nu  

Dacă da, indicați numele și adresa agenților economici selectați deja în 

Secțiunea VI.3) Informații suplimentare 

☐ Dialog competitiv 

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

Număr de operatori economici preconizat […] 

sau Număr minim preconizat […] și, după caz, număr maxim  [….] 

Criterii de preselecție 

 

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului 

(negociere, dialog competitiv) 

Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce 

progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie 

negociate 

da ☐ nu ☐ 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criterii de atribuire 

☒ Prețul cel mai scăzut  

☐ Cel mai bun raport calitate-preț 

☐ Costul cel mai scăzut 

☐ Cel mai bun raport calitate-cost 

Criteriile menționate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu 

ponderea sau în ordine descrescătoare a priorității, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea 

din motive demonstrabile) 

Criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de a prezenta o ofertă sau de a participa la 

negociere sau în documentul descriptiv 

Denumire criteriu Pondere 

1. Prețul ofertei □□□□ 

Dacă doriți ca prețul să intre în licitație electronică, bifați în mod 

explicit acest criteriu 

Nu ☐  Da ☐ 

Descriere criteriu: 
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Algoritmul de calcul: 

2. Evaluarea tehnică □□□□ 

Dacă doriți ca acest criteriu să intre în licitație electronică, bifați 

in mod explicit acest criteriu 

Nu ☐   Da ☐ 

Descriere criteriu: 

Algoritmul de calcul: 

Punctaj maxim componenta tehnică □□□□ 

IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică     da ☐ nu ☐ 

Dacă da, informații suplimentare despre licitația electronică (după caz) 

Înainte de a completa această secțiune consultați Anexa la HG 395/2016 

IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de către autoritatea contractantă (după caz) 

 

IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract da ☐ nu ☐ 

Dacă da, 

Anunț de intenție □ Anunț despre profilul cumpărătorului □ 

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

Alte publicări anterioare (după caz) □ 

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

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

Selectați Anunț de intenție / Stergeți 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată Oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 

participare 

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

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altele: 

 

Moneda în care se transmite oferta financiară:  □□□□ 

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta (în cazul unei 

licitații deschise, cereri de ofertă) 

durata în luni: 3 sau în zile: □□□□ (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
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1.Se vor respecta toate prevederile mentionate în prezentul document si în Caietul de sarcini.  

2.Propunerea tehnica se va prezenta astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii de catre 

Comisia de evaluare a corespondentei propunerii tehnice cu cerintele tehnice si calitative prevazute 

în Caietul de sarcini. 

Ofertele care nu indeplinesc toate solicitarile Caietului de sarcini, vor fi considerate neconforme.    

3.Propunerea tehnica va contine un grafic fizic de livrare, instalare, punere in functiune si instruire 

personal pentru utilizare.   

4.Propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol al tuturor specificatiilor continute 

în caietul de sarcini, prin care se va demonstra corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile 

caietului de sarcini facandu-se trimitere la numarul de pagina din documentatia tehnica atasata 

specificatiilor tehnice. Demonstrarea corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile se face 

prin prezentarea de documentatiei tehnica (pliante, brosuri, file de catalog, manuale de utilizare) 

eleborate de producator.  Documentele prezentate (ceritificate, declaratii, avize, fise tehnice, 

brosuri, cataloage, etc. ) emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere in 

limba romana.   

5.Însusirea formularului de contract. Propuneri de modificare a clauzelor contractuale se vor 

accepta numai în masura în care acestea nu vor fi în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea 

contractanta.   

 In situatia in care, un ofertant nu depune propunerea tehnica, se considera ca nu are oferta,  drept 

urmare nu are calitatea de participant la procedura.   

Toate informațiile tehnice incluse în Ofertă nu vor fi considerate confidențiale, cu excepția acelor 

informații incluse în propunerea tehnică și care sunt în mod clar indicate de către Ofertant ca fiind 

confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Autoritatea 

Contractantă își rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informații tehnice incluse în Propunerea 

Tehnică. Ofertantul consimte că, dacă nu marchează în mod clar informațiile conținute de 

propunerea tehnică și care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate 

intelectuală, Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate 

aceste informații fără înștiințarea Ofertantului. 

Prin Propunerea tehnică, Ofertantul, inclusiv Subcontractanții săi, se angajează să respecte 

reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, ce se aplică la locul în 

care se furnizează produsele și care rezultă din legi, regulamente, decrete și decizii, atât la nivel 

național (România) cât și la nivelul Uniunii Europene precum și din convențiile colective sau tratate, 

convenții și acorduri internaționale, cu condiția ca aceste norme precum și aplicarea acestora să fie 

în conformitate cu legislația Uniunii Europene. 

Informații detaliate privind reglementările în vigoare la nivel național și trimiterile la condițiile de 

muncă și de protecție a muncii, securitatea și sănătatea în muncă pot fi obținute de la Inspecția 
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muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html 

Ofertantul înțelege că trebuie: 

a. să respecte toate legile în vigoare care interzic utilizarea muncii forțate sau obligatorii, 

b. să asigure angajaților condiții de muncă, inclusiv plata salariilor și a beneficiilor, în conformitate 

cu toate legile în vigoare, 

c. să se asigure că toți angajații săi îndeplinesc cerințele legale referitoare la vârsta de muncă 

solicitată în țara de angajare. 

Respectarea acestor cerințe este o condiție obligatorie pentru atribuirea Contractului. 

Informații suplimentare privind impozitarea, protecția mediului, sănătatea și siguranța la locul de 

muncă etc., conform prevederilor legale în România, care trebuie respectate în timpul pregătirii 

Ofertei, pot fi obținute de către Ofertant de la următoarele instituții publice: 

I. Ministerul Finanțelor Publice 

Strada Apolodor, nr. 17, Sector 5, București, România 

Email: publicinfo@mfinante.gv.ro 

Tel: 0040 021 319 00 96 83/0040 021 319 97 59 

Fax: 0040 021 319 9735 

II. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

B-dul Libertății,nr. 12, Sector 5, București, România 

Email: srp@mmediu.ro 

Tel: 0040 021 408 9500 

Informații suplimentare cu privire la convențiile de mediu pot fi găsite la următoarea adresă: 

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/conventii-de-mediu/ 

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/tratate-bilaterale/ 

III. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanele Vârstnice 

Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, București, România 

Email: relatiicupublicul@mmuncii.ro 

Tel: 0040 21 313 62 67/00 40 21 315 85 

Informații suplimentare cu privire la convențiile sociale pot fi găsite la următoarea adresă: 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/relatii-internationale/acorduri-bilaterale-in-

domeniul-circulatiei-fortei- de-munca 

Acolo unde este cazul, Ofertantul se va familiariza cu cerințele legislative locale care se aplică 

companiilor străine care își desfășoară activitate în țara unde se furnizează produsele, România 

(înregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixt, utilizarea unui agent, etc.). Ofertantul va fi 

obligat să prezinte și să garanteze Autorității Contractante că a respectat legile locale privind 

companiile străine și este, și că, pe durata Contractului cu Autoritatea Contractantă, va rămâne 

înregistrat să deruleze activități în țara de funcționare. La cererea Autorității Contractante, 



Pagina 18 din 21 

Ofertantul va fi obligat să pună la dispoziție documentele justificative privind înregistrarea și/sau o 

confirmare scrisă din partea unui consultant independent, care să arate că Ofertantul a luat toate 

măsurile necesare și adecvate pentru obținerea certificatului de înregistrare și menținerea 

înregistrării și dreptul necesar de a întreprinde activități comerciale în țara unde se derulează 

operațiunile. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Pentru prezentarea Propunerii Financiare, ofertanții trebuie să utilizeze formularul inclus în 

Documentația de Atribuire.  

Prețul total al Ofertei, preluat din Propunerea Financiară se criptează la încărcarea informațiilor în 

SEAP. 

Propunerea financiară trebuie să se refere la întreg obiectul Contractului. Orice Propunere 

financiară care se referă numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptată. 

Contractul va fi semnat pentru toate activitățile descrise în Caietul de sarcini și va avea ca referință 

graficul de preț prezentat de Ofertant în Propunerea Financiară, așa cum a fost agreat de 

Autoritatea Contractantă. 

Orice oferta cu o perioada de valabilitate mai mica de 90 de zile, de la data limita de depunere a 
ofertei, va fi automat respinsa.  
 

În cazul unei discrepanțe dintre prețul unitar și prețul total, prețul unitar va prevala. 

Prețul unitar și prețul total al Ofertei trebuie să fie exprimate în moneda specificată în FDA, respectiv 

LEI.  

Prețurile oferite trebuie să includă toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, 

cheltuieli, salarizarea plus sarcini, cheltuieli generale, profit, impozit pe venit etc. și orice contribuții 

pentru furnizarea completă și în întregime a produselor solicitate prin Documentația de Atribuire. 

Prețurile propuse se consideră a fi prețuri finale și nu sunt afectate de orice variatie intervenită în 

impozitele, taxele și/sau contribușiile menșionate mai sus. 

Prețul total al Ofertei nu va fi transmis confidențial. Celelalte informații incluse în Propunerea 

Financiară nu vor fi considerate confidențiale, cu excepția acelora care sunt în mod clar indicate de 

către Ofertant ca fiind confidențiale sau clasificate. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de 

a utiliza în procesul de evaluare toate celelalte informații financiare incluse în Oferta Financiară a 

Ofertantului. Ofertantul consimte că dacă nu marchează în mod clar informațiile conținute de 

Propunerea Financiară care sunt confidențiale sau clasificate, Autoritatea Contractantă are 

libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informații fără înștiintarea 

Ofertantului. 

IV.4.3. Modul de prezentare a Ofertei 
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Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanți, operatorii economici au 

obligația să se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii 

nr.98/2016.  

Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-

licitatie.ro .  

DUAE completat cu informațiile aferente operatorului economic participant la procedura de 

atribuire, propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi transmise în format electronic / prin 

mijloace electronice. 

Operatorii economici interesati pot accesa DUAE în vederea completării urmând următorul 

link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. 

Documentele precizate mai sus, respectiv fișierele încărcate în SEAP, vor fi semnate cu semnatură 

electronică extinsă a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului.  

Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să 

elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în 

cuprinsul acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din 

propunerii financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate 

intelectuală. 

Atentie!:  

1. In conformitate cu art. 123 din HG nr. 395/2016 Ofertantul elaboreaza oferta în 

conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire in caz contrar autoritatea 

contractanta va declara oferta ca fiind inacceptabila, in baza prevederilor art. 137 alin.2 

sau neconforma in baza prevederilor art. 137 alin.3 din HG 395/2016. 

2. In conformitate cu art 125 din HG nr. 395/2016 "Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta 

majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva 

oferta." 

3. In conformitate cu art 215 aliniatul 4 “Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu 

îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, a fost 

prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preţ 

depăşeşte valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită şi documentată înainte de 

iniţierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată” 

4. In conformitate cu art 215 aliniatul 5 “Oferta este considerată neconformă dacă nu 

respectă cerinţele prezentate în documentele achiziţiei, a fost primită cu întârziere, 

prezintă indicii de înţelegeri anticoncurenţiale sau corupţie sau a fost considerată de 

autoritatea contractantă ca fiind neobişnuit de scăzută. 

 

SECTIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)     da ☐  nu ☐ 

Dacă da, precizați perioadele estimate pentru publicarea anunțurilor viitoare: 

_____________________________ 
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VI.2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri 

comunitare/program operațional/program național de dezvoltare rurală da ☐  nu ☐ 

Dacă da, faceți trimitere (trimiteri) la proiect(e) ți/sau program(e): 

Tipul de finanțare:  ☐ Co-finanțare ☐ Fonduri bugetare ☐ Alte fonduri 

VI.3) ALTE INFORMAȚII (după caz) 

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după 
următoarele reguli: 
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici 
trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile 
furnizorilor de semnatură electronică). 
Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la 
prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea 
”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar 
raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și 
decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.  
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii 
economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform 
prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere 
termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea 
nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare 
depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu 
oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).  
În vederea completării DUAE - operatorii economici vor accesa următorul link: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . 
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente 
solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în 
format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001. 
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a 
achiziției. 
Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor 
tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. 
Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce 
priveşte rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie 
publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui 
contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu 
de 3 zile de la emiterea deciziilor respective. 
În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează 
astfel: 

• departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor 
elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire 
a contractului de către operatorii economici  

în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri 

financiare îmbunatățite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la 

crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în care contractul va fi atribuit 

ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut. 
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VI.4) CĂI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 

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

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

Localitate: București   

E-mail: office@cnsc.ro   

Adresă Internet: www.portal.cnsc.ro 
Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) 

Denumire oficială: 

Adresă: 

Localitate: Cod poștal: Țara: 

E-mail: Telefon:  

Adresă Internet (URL)  Fax:  

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completați rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3) 

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:  

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor/instanța competentă  și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. 

Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac 

Denumire oficială: Trustul de Cladiri Metropolitane 

Adresă: 

Localitate:  Cod poștal:  Țara:  

E-mail:  Telefon:   

Adresă Internet (URL)  Fax  

 

 


