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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

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

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

COMUNA  ACATARI

Adresa postala: str. Principala nr.214, Localitatea: Acatari, Cod postal: 547005, Romania, Punct(e) de contact: OSVATH CSABA, Tel. +40 265-333112, 
Email: infopunct@lorinfo.ro, Fax: +40 265-333298, Adresa internet (URL): www.e-primarii.ro/~acatari, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-
licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.
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II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

PROIECTARE SI EXECUTAREA LUCRARII – CONSTRUIRE CASA DE TINERET CU PISCINA

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: Sat. Roteni, nr. 246, jud. Mures

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Proiectare ?i execu?ie “Construire casa de tineret cu piscina”

1)	Serviciul de proiectare: se solicit elaborarea proiectului tehnic (PT), a detaliilor de executie (DDE), documentatia tehnica pentru 
autorizarea lucrarilor de construire (D.T.A.C.), a caietelor de sarcini pentru fiecare specialitate, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor si 
acordurilor, asigurarea serviciului de consultant din partea proiectantului pe perioada derularii lucrarilor de executie. Documentul de baza 
pentru realizarea documentatiilor tehnice este Studiul de fezabilitatenr.03/2017, elaborate de SC. Arch-Pin Plus SRL din Targu Mures si 
aprobata de Consiliul Local a comunei Acatari nr. 21/10.04.2017 

2)Achizitia executiei lucrarii pe baza documentatiilor tehnice elaborate prin serviciul de proiectare mentionat anterior. Lucrarea este incadrat 
in categoria de complexitate

45212172-2 Lucrari de constructii de centre de recreere (Rev.2)

71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

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

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Proiectare si executarea lucrarii: Construire Casa de tineret cu piscina, conform devizului general din SF nr.03/2017

Valoarea estimata fara TVA: 1.912.229 lei fara TVA

Aceasta valoare se compune din:

- proiectul tehnic (PT, DDE, caietele de sarcini specifice, DTAC); 

- documentatia necesara pentru obtinerea acordurilor si avizelor; 

- asistenta tehnica din partea proiectantului;

Total proiectare: 85.092 lei fara TVA.

2. Executia lucrarilor: 

-cheltuieli pt. investitia de baza; 

-organizare de santier, 3% din C+I;

Total lucrari: 1.827.137 lei;

Valoarea estimata fara TVA: 1.912.229,00 RON

Valoarea estimata fara TVA: 1,912,229.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO125 - Mures

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Lucrarea va fi finantat din bugetul local al comunei Acatari si din alte surse atrase

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Pentru a-si demonstra situatia personala, ofertantii vor prezenta urmatoarele documente:

1. Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. În situatia în care în urma verificarilor reiese ca ofertantul 
se afla într-una din situatiile prevazute la art. 164, art. 165 ?i art. 167. din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta va exclude din 
procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.

2. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor, contributiilor la bugetul general consolidate 
(buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii - se va completa DUAE conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 – prezentarea 
acestora se va face doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc, dupa dupa aplicarea criteriului de atribuire 
asupra ofertelor admisibile; In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 183, 
170 alin. 3 si art. 193-195 din Legea 98/2016.

Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa 
dovedeasca lipsa datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de 
rezidenta. Aceasta cerinta va fi îndeplinita si de tertii sustinatori/asociatii/subcontractantii, daca este cazul.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 
98/2016.

De asemenea, Autoritatea Contractanta mai poate solicita urmatoarele documente: 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; alte documente

edificatoare, dupa caz. Autoritatea contractanta va tine cont si de 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;

3.Privind conflictul de interese: 

Ofertantul sau asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane 
care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire 
sunt: Osvath Csaba – primar, Veres Gaspar Ervin – viceprimar, Jozsa Ferenc – secretar, Fulop Robert – contabil sef, Persoane care 
semneaza documente emise pentru procedura de atribuire: Fulop Robert– sef birou., Membrii comisiei de evaluare si adjudecare: Bereczki 
Csila Bealta, Magos Nadori Ildiko, Nagy Dalma Imola. Consilierii locali: Nagy Dalma Imola, Ciatlos Gyorgy, Magyari Zoltan, Menyhart Balint, 
Nagy Adalbert, Nam Vilmos Pecsi Domokos, Szabo Tibor Levente, Szabo Lorand, Krizsan Tibor si More Tibor.

Modul de îndeplinire: ofertantii si asociatii/subcontractantii/tertul sustinator vor depune o declaratie „Declaratie privind existenta sau absenta 
situatiilor de conflict de interese, conform art.60. din Legea nr. 98/20016” – prezentare - Formular nr. 4. Autoritatea contractanta va exlude 
din prezenta procedura de atribuire ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care se incadreaza in prevederile art. 60. 
alin. (1) din Legea 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: DUAE completat individual de fiecare participant la procedura (ofertant/asociat/subcontractant/ terti sustinator).

Nedepunerea DUAE odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Cuantumul garantiei de participare este de 15.000 lei, cu valabiliatea minima de 90 zile, egala cu durata de valabilitate a ofertei. Cursul de 
referinta leu/alta valuta se calculeaza la cursul BNR, valabil la data aparitiei invitatiei de participare in SEAP. Garantia de participare va fi 
constituita conform cu prevederile art. 36 din HG 395/2016, trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata 
GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei 
garantate. Moduri de constituire a GP: instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau societate de asigurari 
in favoarea autoritatii contractante, sau prin virament bancar. Contul pentru garantia de participare a comunei Acatari: 
RO08TREZ4765006XXX004449, deschis la Trezoreria Targu Mures. In cazul in care un grup de operatori depune oferta comuna, 
instrumentul de garantare va fi emis in numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca acesta acopera, in mod solidar, toti membrii 
asocierii, cu nominalizarea acestora. Dovada constituirii garantiei de participare se va transmite prin intermediul SEAP cel mai târziu la data 
si ora-limita de depunere a ofertelor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie prin retineri de 10% din 
valoarea fiecarei facturi depuse spre decontare la autoritatea contractanta, retineri care vor fi virate într-un cont de garantii comunicat de 
catre ofertantul câstigator dupa semnarea contractului. Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate 
pentru facturi partiale, caz în care contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal 
competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala depusa de contr.în 
contul astfel deschis este de 0,5% din pretul contractului fara TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, AC urmeaza sa alimenteze acest 
cont prin retineri succesive din sumele datorate pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în contractul de achizitie 
publica si va înstiinta contractantul despre varsamântul efectuat, precum si despre destinatia lui. Garantia de buna executie se restituie: 70% 
din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca autoritatea 
contractanta nu a ridicat, pâna la acea data, pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, restul de 30% din valoarea 
garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor 
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

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

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa 
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are 
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu 
prev. art.193 alin. 1 din Legea 98/2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta -documentul se prezinta la 
solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor 
admisibile. Informatiile cuprinse in certificat/ documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Se va prezenta în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu men?iunea „conform cu originalul”.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Experienta similara pentru servicii : ofertantul va face dovada ca in ultimii 3

ani a prestat servicii de proiectare similare celor propuse a fi achizitionate

prin prezenta procedura. Prin servicii similare se intelege prestarea unor

servicii de proiectare a unor constructii civile cel putin de importanta C, noi

sau existente.

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din

Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza

indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii

contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa

aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile:

prestarea serviciilor se confirma prin prezentarea unor

certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate

ori de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte beneficiarul,

valoarea serviciilor prestate, tipul serviciilor prestate, precum si

perioada de prestare a serviciilor.

Lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din

Legea 98/2016.

Experienta similara pentru lucrari: ofertantul va face dovada ca a executat in

ultimii 5 ani , lucrari similare celor propuse a fi achizitionate prin prezenta

procedura. Prin lucrari similare se intelege executia unor lucrari de 
constructii

civile cel putin importanta C, noi sau existente.

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din

Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza

indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii

contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa

aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile:

executarea lucrarilor se confirma prin prezentarea unor

certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate

ori de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte beneficiarul,

valoarea lucrarilor executate, tipul lucrarilor executate, precum si

perioada de executarea a lucrarilor.

Informatii privind asocierea - daca este cazul. Acordul de asociere precum si completarea DUAE in



conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. In cazul

depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre

fiecare operator economic in parte. Documentele justificative vor

fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre

ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic

care face parte din asociere) clasat pe primul loc dupa aplicarea

criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile

Tertul sustinator- daca este cazul Odata cu depunerea DUAE se va depune si anagajamentul

tertului sustinator (impreuna cu alte documente anexe la

angajament din care rezulta modul efectiv in care se va realiza

sustinerea acestuia)

Informatii privind subcontractantii - daca este cazul. Acordul / acordurile de subcontractare si completarea DUAE in

conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

Ofertantul are obligatia de a preciza partea / partile din contract

pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere

ale subcontractantilor propusi. In cazul in care



ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului /



subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare se va

prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre

respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod

corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Documentele

justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate

la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul

clasat pe locul I in clasamentul dupa aplicarea criteriului de

atribuire asupra ofertelor admisibile: documente justificative ale

subcontractantului / subcontractantilor

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
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SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

2 Componenta calitate 20.00% 20.00

Descriere: Aspectele ce se vor puncta in componenta de calitate sunt:



-Termen de garantie a lucrarii: Un termen de garantie corespunzator presupune realizarea unor lucrari de calitate, utilizarea

de materiale de calitate adecvate, pentru a nu fi nevoie de lucrari de interventii in aceasta perioada, respectiv prevenirea de 
cheltuieli suplimentare - un maxim de 10 puncte. 



-Termen de executie a contractului (contract de proiectare si lucrari inclusiv): Un termen de executie redus asigura

incadrarea in conditiile contractuale de finantare a proiectului, fara a periclita pierderea acesteia - un maxim de 10 puncte.

Algoritm de calcul: Termen de garantie lucrarii (proiectare si executie), max. 10 puncte: Punctajul maxim se acorda

pentru oferte cu garantie a lucrarii egala cu 72 luni. Nu se va acorda punctaj suplimentar pentru o perioada de garantie mai

mare de 72 luni. Oferta care prezinta o perioada de garantie mai scurta de 36 luni va fi considerata neconforma. Factorul de

evaluare stabilit pentru acordarea punctajul, reprezinta un numar de luni de garantie, peste nivelul minim de 36 de luni, care

se acorda de ofertant în cadrul viitorului contract, garantie ce face obiectul factorului de evaluare.



•pentru 36 luni - 0,0 puncte



•pentru 72 luni - 10,0 puncte



Algoritmul de calcul punctaj: punctaj maxim (10,0) 



(10 puncte)/(72-36)luni x (n - 36)



n = nr. de luni unde: 36 <= n <= 72 luni



2. Termen de executie a contractului (proiectare si executie), max. 10 puncte: Punctajul maxim se acorda pentru oferte cu

termene de executie a contractului de 6 luni. Nu se va acorda punctaj suplimentar pentru o perioada de executie a

contractului (proiectare si executie) mai mica de 6 luni. Oferta care prezinta o perioada de execu?ie a contractului mai mare

de 12 luni va fi considerata neconforma. Termenul de execu?ie a contractului se refera la întreaga perioada de execu?ie a

contractului, respectiv perioada de proiectare ?i cea de execu?ie de lucrari inclusiv. Factorul de evaluare stabilit pentru

acordarea punctajul, reprezinta un numar de luni de executie a lucrarii, sub nivelul maxim de 12 de luni, care se acorda de

ofertant în cadrul viitorului contract, termen de executie care face obiectul factorului de evaluare.



- 12 luni - 0,0 puncte



- 6 luni - 10,0 puncte



Algoritmul de calcul punctaj: punctaj maxim (10,0) 



(10 puncte)/(12-6)luni x (12 - n)



n = nr. de luni unde: 6<= n <= 12 luni

Algoritm de calcul: pretul cel mai scazut / pret oferta x 80 puncte

1 Pretul ofertei 80.00% 80.00

Descriere: Componenta financiara

Criterii Pondere Punctaj maxim

) Intra in licitatie electronica / reofertare (( ) Direct proportional  ( ) Invers proportional

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

Punctaj maxim: 100.00

Online

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
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IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

90 luni

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

a) Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii de executatie a lucrarilor si de prestare a serviciilor cu cerintele 
prevazute in caietul de sarcini; Prezentarea propunerii tehnice, trebuie sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare. Propunerea tehnica va respecta in totalitate 
cerintele cuprinse in caietul de sarcini, sub sanctiunea respingerii acesteia. 

Ofertantii au obligatia de a indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile din domeniile mediului, social si 
al relatiilor de munca, conform prev. art. 51 din Legea nr 98/2016, drept pentru care vor prezenta o declaratie in acest sens. In acest sens se 
pot consulta: Legea privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinte minime de securitate si sanatate pentru 
locul de munca, O.G. nr.195/2005 privind protectia mediului modificata si completata si a Legii nr. 307/ 2006 privind apararea împotriva 
incendiilor, precum si site-urile de internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro;

Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro; Protectia muncii si conditii de munca:www.inspectmun.ro. Orice denumire sau marca 
specificata in caietul de sarcini este insotita de sintagma ''sau echivalent''. Nu se considera propunere tehnica copierea caietului de sarcini.

b) Clauze contractuale:

Clauzele contractuale se regasesc in documentatia de atribuire atasata invitatiei de participare (Modelul contractului de executare lucrari si 
de prestare servicii de proiectare). Se pot formula amendamente si/sau completari la Modelul contractui de executare lucrari si de prestare 
servicii de proiectare. Se va prezenta modelul de contract semnat cu/fara obiectiuni.

Propunerea tehnica si modelul de contract semnat cu/fara obiectiuni vor fi transmise prin SEAP. 

Observatie: Neprezentarea propunerii tehnice atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului 
de achizitie publica.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va cuprinde:

- Formular de oferta cu Anexa; 

- Grafic fizic si valoric de indeplinire a contractului; 

a. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate si trebuie 
semnata pe propria raspundere de catre ofertant sau de catre persoana împuternicita de catre acesta. Propunerea financiara va fi exprimata 
ferm în lei fara TVA si va cuprinde valoarea serviciilor si a lucrarilor solicitate sub sanctiunea respingerii ofertei. Lipsa completarii ofertei 
financiare atrage imposibilitatea evaluarii ofertei. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta, inclusiv anexa care reprezinta elementul

principal al propunerii financiare. Propunerea financiara va fi transmisa prin intermediul SEAP. 

Observatie: Neprezentarea propunerii financiare atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Ofertantii vor transmite oferta cu toate documentele aferente acesteia (DUAE, oferta tehnica si financiara, angajamentul tertului sustinator, 
acordul de asociere, acordurile de subcontractare, dovada constituirii garantiei de participare), în format electronic, prin intermediul SEAP, 
semnate cu semnatura electronica extinsa, în conformitate cu art.60 si art. 123 din HG 395/2016 pana la data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriilior de atribuire sa prezinte documentele justificative 
prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie , confom art.196, alin. 2 din Legea 98/2016. Se vor respecta 
toate indicatiile privind completarea pe SEAP a documentelor de calificare, ofertei tehnice si financiare astfel cum sunt prevazute in Legea 
98/2016 si HG 395/2016. Ofertantul are obligatia de a numerota, semna si stampila fiecare pagina a ofertei. Oferta va contine în mod 
obligatoriu un opis al documentelor care se transmit.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016; Se vor specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe 
care le considerati confidentiale din cadrul ofertei. Operatorii economici vor completa informatiile in DUAE in format editabil, atasat 
documentatiei de atribuire, in SEAP.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform prevederilor legii nr. 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Comuna Acatari

Adresa postala: Com. Acatari nr. 214, jud. Mures, Localitatea: Acatari, Cod postal: 547005, Romania, Tel. +40 265333112, Email: acatari@cjmures.ro, 
Fax: +40 265333298, Adresa internet (URL): www.acatari.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare


