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FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI 
Proiectare si executie "REFACERE POD IN LOCALITATEA PLUGARI" 

(IN REGIM DE URGENTA-CALAMITATI NATURALE)” 
 
SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT(E) DE CONTACT 
Denumire oficială: COMUNA PLUGARI 
Adresă:  Localitatea Plugari,comuna Plugari,str.Principala nr.182, Localitatea: 

Plugari, Cod postal: 707360, Romania,  
Localitate: Plugari, Cod poștal: 707360 Țară:  
Punct(e) de contact: 
În atenția:  

Telefon: +40 232238016 

E-mail: primaria_plugari@yahoo.com Fax: +40 232238016 
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, NU 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: 3 
[introduceți] 
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 
☐Instituție/agenție europeană sau organizație 
europeană 
☐Altele (precizați): [introduceți] 

☒Servicii generale ale administrațiilor publice 
☐Apărare 
☐Ordine și siguranță publică 
☐Afaceri economice și financiare 
☐Sănătate 
☐Construcții și amenajări teritoriale 
☐Protecție socială 
☐Recreere, culturăși religie 
☐Educație 
☐Altele (precizați): [introduceți] 

Autoritatea contractantă acționeazăîn 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 
Proiectare si executie "REFACERE POD IN LOCALITATEA PLUGARI"(IN REGIM DE URGENTA-
CALAMITATI NATURALE)” 
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: 
sat Plugari,comuna 
Plugari,judetul Iasi 

[introduceți]  

Cod NUTS: RO213 - Iasi 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: Durataîn 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  
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): 
 

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor 
Proiectare si executie "REFACERE POD IN LOCALITATEA PLUGARI"(IN REGIM DE URGENTA-
CALAMITATI NATURALE)” 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 
 Vocabular principal 
Obiect principal 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) 
Obiecte suplimentare 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura 

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

II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice (GPA) 
 da ☐ nu ☒ 
II.1.8) Împărțire în loturi       da ☐ nu ☒ 
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(pentru precizări privind loturile utilizați anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în 
parte) 
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 domeniulglobal (inclusiv, după caz, toate loturile și toate opțiunile) 
Proiectare si executie "REFACERE POD IN LOCALITATEA PLUGARI"(IN REGIM DE URGENTA-
CALAMITATI NATURALE)” 
După caz, valoarea estimată, fără TVA 
(numai in cifre): [introduceți] 

918374,90 Moneda:  
Lei 

sau intervalul intre  și  
II.2.2) Opțiuni(după caz)       da ☐ nu ☒ 
Numărul de prelungiri posibile (după caz): 1 
Se propune atribuirea contractului de „Proiectare si executie "REFACERE POD IN LOCALITATEA 
PLUGARI" (IN REGIM DE URGENTA-CALAMITATI NATURALE)” asa cum sunt descrise in caietul de 
sarcini. 
Serviciile de proiectare vor consta in: Intocmire documentatii pentru obtinere de 
avize,acorduri,autorizatii necesare autorizarii si executiei lucrarilor inclusiv DTAC,DTOE,Proiect tehnic, 
Detalii de executie, si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. 
 
Valoarea estimata fara TVA: 781492.50 lei din care: 
Amenajarea terenului: 1500,00 lei fara TVA 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala:1300,00 lei fara TVA 
Proiect tehnic si detalii de executie, doc.avize,DTAC,DTOE : 45300,00 lei ,fara TVA 
Asistenta tehnica din partea proiectantului 7142,50 lei fara TVA 
Investitia de baza: 714,250.00 lei fara TVA fara TVA  
Organizare de santier: 12.000 lei fara TVA. 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata în luni: 6(de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau 
lucrărilor) 
Durata de realizare a serviciilor de proiectare: Pth+CS+DTAC+DE+Documentatii acorduri autorizatii : 1 
luna (30 zile); 
Durata de execuţie: 5 luni; 
II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 
II.4.1. Ajustarea prețului contractului      da ☒ nu ☐ 
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :AC isi rezerva dreptul de a modifica pretul 
contractului (modificari nesubstantiale), potrivit art. 221 alin. (1), lit. a),e), f), din Legea nr. 98/2016 
cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. (7), , in urmatoarele 
conditii: Modificari legislative, reglementari tehnice,standarde ce nu pot fi anticipate la momentul 
lansarii procedurii, intarzieri in obtinerea avizelor si acordurilor, revizuirea repetata a solutiei tehnice 
la solicitarea emitentilor de avize/acorduri sau a comisiilor tehnice, conditii fizice imprevizibile, 
sistarea/pierderea finantarii, intarzieri in atribuirea contractului, solicitari neanticipate si necuprinse 
in documntatia de atribuire, imposibilitatea de cuantificare valorica exacta al modului de 
implementare al contractului, imposibilitatea realizarii unor studii in teren datorita conditiilor 
meteorologice nefavorabile, etc.  
Autoritatea contractanta a alocat suma de 36,352.50 fara TVA in cap. ”Diverse și neprevăzute” ce 
reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, potrivit 
prevederilor HG nr.28/2008, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de 
necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial; În acest context, actul adițional va 
reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale / unei modificări nesubstanțiale în 
conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr.98/2016. 
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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 ☒ 

 

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 indicatăîn contractul care rezultă din această procedură. 
Garanția de bună execuție se constituie conform prevederilor art. 40 din HG nr. 395/2016. 
Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In 
acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care 
se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. 
(Formularul nr. 2) 
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 platăși/sau trimitere la dispozițiile relevante: 
Se specifică sursele de finanțare ale contractului care urmeazăsă fie atribuit (buget de stat, buget 
local sau alte surse) 
Buget de stat 
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: 
 
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 
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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 

h) Legea nr.10/1995 Hotararea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente 
privind calitatea în constructii. HG 907/2016. Hotararea de Guvern nr. 1072/2003 privind 
avizarea de catre Inspectia de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico- economice pentru 
obiectivele de investitii finantate din fonduri publice Legea nr. 161/2003 Legea 265/2006 privind 
aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si 
sanatatii în munca Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu 
modificarile si completarile ulterioare Hotararea de Guvern nr. 51/1996 Ordinul ministrului 
dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelornr. 863/2008 Ordinul ministrului internelor si reformei 
administrative nr. 597/ 2008 Hotararea de Guvern 273/1994 HOTARÂRE nr. 226 din 2 aprilie 
2015 ? Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniuInformațiile privind legislația 
aplicabilă poate fi extinsă cu legislația incidentă obiectului contractului. 

III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE 
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 
Cerința nr. 1 
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de 
terță parte) sau orice persoană care estemembru al consiliului/organului de administrare, de 
conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin.(1) din 
Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale. 
Autoritatea Contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, 
în situații excepționale, și pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau 
protecţia mediului, să nu excludă un Operator Economic aflat în situațiile de mai sus. 
 
Cerința nr. 2 
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de 
terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165, alin.(1) și alin.(2) din Legea 
nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la 
asigurările sociale. 
Motivele de excludere pentru încălcarea obligațiilor privind plata taxelor, impozitelor și a 
contribuțiilor la bugetul de stat (meționate la art. 165, alin (1) și alin (2) din Legea nr. 98/2016) se 
aplică Operatorilor Economici pentru care s-a stabilit această încălcare prin hotărâre judecatorească 
definitivă sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea 
statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau pentru care Autoritatea Contractantă 
poate demonstra prin mijloace adecvate situația de încălcare a obligațiilor de plată a impozitelor, 
taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.  
 
Operatorul economic nu este exclus din procedură, dacă a făcut plata acestor obligații sau a stins 
obligațiile prin alte modalități de stingere ori beneficiază de eșalonare la plată sau alte facilități de 
stingere a acestor obligații, în condițiile specificate la art. 165, alin. (3) din Legea nr. 98/2016, înainte 
ca Autoritatea Contractantă să formuleze decizia de excludere. 
 
Autoritatea Contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, 
de a menține un Operator Economic în procedura de atribuire, chiar dacă se găsește în situațiile 
descrise la art. 165, alin (1) și (2) când cuantumul acestor obligațiide plată sunt sub 10.000 lei  
 
Cerința nr. 3 



Pagina 6 din 12 

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de 
terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 
98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese 
sau abateri profesionale. 
 
3.1 Motive de excludere privind insolvența / lichidarea 
Operatorii Economici împotriva cărora au fost deschise proceduri de insolvență nu vor fi excluși din 
procedura de atribuire dacă Autoritatea Contractantă, în baza documentelor/informațiilor transmise 
de către Operatorul Economic, poate determina că acesta are capacitatea de a îndeplini obligațiile 
contractuale, în condițiile în care Operatorul Economic se află: 
1. fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare și fezabile pentru continuarea sustenabilă 

a activității curente, 
2. fie în faza de reorganizare judiciară, cu respectarea integrală a graficului de implementare a 

planului de reorganizare aprobat de instanță. 
 
3.2  Motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave 
Un Operator Economic care participă la procedură nu trebuie să se afle în situații pentru care există 
probabilitatea să fie generatoare de conflict de interese. 
Pe parcursul derulării procedurii de atribuire, Autoritatea Contractantă ia toate măsurile necesare 
pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării 
concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi Operatorii Economici. 
 
Conform art. 167, alin. 1, litera e) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea Contractantă exclude din 
procedura de atribuire orice Operator Economic, atunci când o situație de conflict de interese nu 
poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe. 
 
Conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, o situație de conflict de interese reprezintă orice situație în 
care personalul Autorității Contractante sau cel al furnizorului de servicii auxiliare achiziţiei implicat 
în derularea procedurii de atribuire sau care poate influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau 
indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca 
element care compromite imparţialitatea sau independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintelor (ofertant individual, membru al 
unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte):  
FORMULARUL 9: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din LEGEA 98/2016  
privind achiziţiile publice 
FORMULARUL 10:  Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din  Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice 
FORMULARUL 11: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016  
privind achizitiile publice 
FORMULARUL 12:  Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din  
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice (ofertant, asociat, tert sussinator si subcontractant).   
Lista cu persoanele cu functii de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de 
atribuire din cadrul autorita?ii contractante sunt urmatoarele: Mursa Paul- primar; Nitura Florica- 
secretar , Grigoras Angela, consilier superior; Deleanu Viorel, viceprimar; Radulescu Elena-
contabil,Marian Violeta, referent; Gabura Maria, referent; Rosca Mihai, referent; Mursa Cristian, 
consilier local; Iftimiciuc Dorin, consilier local; Constantin Danut, consilier local; Sandu Costel, 
consilier local; Sandu Adrian, consilier local; Verstiuc Dorin-Cristian, consilier local; Rusu Adrian, 
consilier local; Chirila Gabriel, consilier local; Aniculaesei Vasile, consilier local; Mitrut Dumitru, 
consilier local; Guraliuc Mihai, consilier local; Filote Paul, consilier local. 
 
 
 
Ofertantul castigator va prezenta inainte de semnarea contractului urmatoarele documente 
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justificative 
-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile 
subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul 
nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA); 
-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, 
eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la 
MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA); 
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere 
sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, 
de decizie sau control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; 
Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de 
derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice. 
Dupa caz, alte documente edificatoare. 
 
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 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii 
din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna 
dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza 
activitatile care fac obiectul contractului. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei (ofertant individual, membru al unei 
asocieri, subcontractant, susținător de terță parte): se va prezenta certificat constatator emis de 
ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. 
Capacitatea economica si financiara 
III.2.2) Capacitatea economicăși financiară 
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare 
pentru evaluarea respectării cerințelor 
menționate 

Modalitatea de îndeplinire 

  
III.2.3.a) Capacitatea tehnicăși/sau profesională 
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare 
pentru evaluarea respectării cerințelor 
menționate 

Modalitatea de îndeplinire 

  
III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii si de protectia mediului 
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 calificărileprofesionale ale membrilor 
personalului responsabil pentru prestare serviciilor respective   da ☐ nu ☒ 
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SECȚIUNEA IV: PROCEDURA 
IV.1) PROCEDURA 
IV.1.1) Tipul procedurii ți modalitatea de desfășurare 
IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire  ☐On line ☒Offline 
IV.1.1.b) Tipul procedurii 
☐Licitație deschisă 
☐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 
☒Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
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 

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 redactatăOferta/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: 
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Moneda în care se transmite oferta financiară:  Lei 
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: □□□ sau în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor) 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
1.Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii 
corespondentei propunerii tehnice cuspecificatiile tehnice prevazute in cadrul Caietului de sarcini. 
Propunerea Tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a intelescorect cerintele din documentatia 
de atribuire si ca solutia sa tehnica prezentata indeplineste intru totul aceste specificatii.  
 
 
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 execută lucrările 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. 
Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens (Formular nr .4) 
 
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 
muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/ro/86 
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 
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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 
 
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului nr. 6 Lipsa formularului de oferta 
reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.  
Decontarea lucrarilor pe articole de deviz se va realiza dupa listele de cantitati reale rezultate in urma 
intocmirii proiectului tehnic. Valoarea totala a lucrarilor prezentate in cadrul formularului de oferta 
va fi identica cu valoarea totala aa articolelor de deviz rezultate in urma intocmirii proiectului tehnic. 
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 Contractantăîși rezervă dreptul de a 
utiliza în procesul de evaluare toate celelalte informații financiare incluse în Oferta Financiară a 
Ofertantului. Ofertantul consimte că dacă nu marcheazăîn 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 fărăînștiintarea Ofertantului. 
IV.4.3. Modul de prezentare a Ofertei 
Se detaliază modul de prezentare a ofertei 
Adresa la care se depune oferta: la sediul autoritatii contractante Localitatea Plugari,comuna 
Plugari,str.Principala nr.182, Cod postal: 707360 
Oferta tehnica si oferta financiara se sigileaza în plicuri separate, în original si respectiv copie.  
Plicurile care contin originalul si copia se sigileaza, se marcheaza cu denumirea si adresa ofertantului  
Ofertantul are obligatia de a numerota si a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un 
opis al documentelor prezentate. Documentele vor fi puse in plicuri inscriptionate corespunzator 
"original" si "copie” dupa caz.  
Ofertele trebuie depuse la sediul autoritatii contractante pâna la data si ora limita specificata în 
documentatia de participare. 
 OFERTA VA CUPRINDE : 
- Opisul continând indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste 
fiecare document; 
- Documentele de calificare se vor prezenta în ordinea în care au fost solicitate în Fisa de date a 
achizitiei. 
- Propunerea tehnica ; 
- Propunerea financiara ;  
- Împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un alt document 
legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei,  este altcineva decât 
administratorul/reprezentantul legal al firmei (original/traducere autorizată).  Prin împuternicire se 
va autoriza semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului; 
-         Se va depune formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, insotit de 
eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta 
numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea 
contractanta. 
Ofertantul are obligatia ca pâna la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor sa asigure 
primirea si înregistrarea, prin posta sau direct la registratura autoritatii contractante a urmatoarelor 
documente:  
 - Scrisoare de înaintare 
-  Oferta (documente de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara) un original si 1 
copie 
Autoritatea contractanta nu îsi asuma raspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o alta adresa 
decât ceastabilita în anuntul sau invitatia de participare. 
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SECTIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)     da ☐  nu ☒ 
Dacă da, precizați perioadele estimate pentru publicarea anunțurilor viitoare: 
_____________________________ 
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) 
Potențialii Ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European 
(EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Creștere economică disponibile la 
următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica și 
compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către Autoritatea 
Contractantăîn FDA. 
 
VI.4) CĂI DE ATAC 
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) 
Adresa: strada Stavropoleos nr. 6, sector 3 
Localitate: București Cod poștal: 030084 Țara: România 
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: +40213104641 Fax: +40213104642 
Adresă Internet (URL): www.cnsc.ro 
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:conform prevederilor Legii 
101/2016. 
 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac 
Denumire oficială:  
Adresă: 
Localitate:  Cod poștal:  Țara:  
E-mail:  Telefon:   
Adresă Internet (URL)  Fax  
ANEXA A 
ADRESE SUPLIMENTARE ȘI PUNCTE DE CONTACT 
I) ADRESE ȘI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
 
Denumire oficială: COMUNA PLUGARI 
Adresă:  Localitatea Plugari,comuna Plugari,str.Principala nr.182, Localitatea: 

Plugari, Cod postal: 707360, Romania,  
Localitate: Plugari, Cod poștal: 707360 Țară:  
Punct(e) de contact: 
În atenția:  

Telefon: +40 232238016 

E-mail: primaria_plugari@yahoo.com Fax: +40 232238016 
Adresă Internet (URL):  
 
II) ADRESE ȘI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBȚINE CAIETUL DE SARCINI ȘI 
DOCUMENTELE SUPLIMENTARE  
Denumire oficială: COMUNA PLUGARI 
Adresă:  Localitatea Plugari,comuna Plugari,str.Principala nr.182, Localitatea: 

Plugari, Cod postal: 707360, Romania,  
Localitate: Plugari, Cod poștal: 707360 Țară:  
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Punct(e) de contact: 
În atenția:  

Telefon: +40 232238016 

E-mail: primaria_plugari@yahoo.com Fax: +40 232238016 
Adresă Internet (URL):  
 
III) ADRESE ȘI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE / CERERILE DE 
PARTICIPARE 
Denumire oficială: COMUNA PLUGARI 
Adresă:  Localitatea Plugari,comuna Plugari,str.Principala nr.182, Localitatea: 

Plugari, Cod postal: 707360, Romania,  
Localitate: Plugari, Cod poștal: 707360 Țară:  
Punct(e) de contact: 
În atenția:  

Telefon: +40 232238016 

E-mail: primaria_plugari@yahoo.com Fax: +40 232238016 
Adresă Internet (URL):  
 


