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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 VIISOARA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIISOARA))

Adresa postala: VIISOARA  nr. 589, Localitatea: Viisoara, Cod postal: 407590, Romania, Punct(e) de contact: PATRU ILEANA, Tel. +40 0264327560, In 
atentia: BLAJ GHEORGHINA, Email: primarie@comunaviisoara.ro, Fax: +40 0264327561, Adresa internet (URL): WWW.comunaviisoara.ro, 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: 5

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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II.1) DESCRIERE

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

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A VIITORILOR CONSUMATORI CASNICI ÎN LOCALITATEA VIISOARA - ZONA ZURCUMBA, 
COMUNA VIISOARA, JUDETUL CLUJ

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

Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Loc.Viisoara  com.  Viisoara , jud. Cluj

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

Prin acest proiect se propune: 

-  realizare LES 20 KV  cu conductoare universale torsadate in  lungime de 4,5 km 

-  PTA 20/0,4 KV – 100 KVA

                 Valoarea estimata a contractului este 572.470 lei

                 Valoarea contractului de executie este de 520.427 lei

                 Valoarea de cheltuieli diverse si neprevazute este de  52.043  lei reprezentand  10 % din valoarea de executie

45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (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

Valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 572.470   lei, din care diverse si neprevazute  52.043 lei

Oferta care depaseste valorea maxima va fi considerata inacceptabila.

Valoarea estimata fara TVA: 572,470.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI 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: RO113 - Cluj

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

Cuantumul garantiei de participare: 10.000 lei sau echivalent valuta la un curs BNR valabil la data publicarii in SEAP a invitatiei de 
participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare – 90 zile calendaristice de la data limita stabilita pentru  depunerea   
ofertelor. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu HG 925/2006, art 86 si anume: 1. prin scrisoare de garantare sau printr-
un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care se va prezenta in original, in 
cuantumul si perioada prevazuta in Fisa de date a achizitiei; aceasta trebuie sa contina si prevederile art 87 din HG 925/2006 si art 278^1 
din OUG 34 cu modificarile si completarile ulterioare ; 2. garantia de participare se poate constitui si prin depunerea unui ordin de plata, care 
sa ateste viramentul acesteia in contul RO11TREZ2195006XXX005973 deschis in numele Comunei Viisoara la Trezoreria Turda, CUI 
4426280. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pâna cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea 
ofertelor. In cazul unei contestatii, în masura în care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge respectiva contestatie, 
autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de  4300,43 lei, calculata conform art. art. 278^1 din OUG 
34 /2006.Prevederile alin.1 de la art. 278^1 se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.Garantia de participare se va 
restitui in conformitate cu H.G. 925/2006 art.88. IMM-urile vor beneficia de reducere de 50% a cuantumului garantiei de participare, in 
conformitate cu prevederile art.16 din Legea 346/2004.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget local

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

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

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

Declaratie privind eligibilitatea. Prezentare Formular 6 - forma de prezentare: în original. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare 
asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. În cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico
-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei.

Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Prezentare Formular  5 - forma de prezentare în original

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din ordonanta OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentare 
Formular 7 - forma de prezentare în original

Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale. Se va prezenta formularul 
specific autoritatii emitente, din care sa reiasa ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile exigibile pana la termenul legal al scadentei de plata, 
facand dovada ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Forma de prezentare:  în original sau copie 
conforma cu originalul.

Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre bugetul consolidat general.Se va 
prezenta formularul specific autoritatii emitente, din care sa reiasa ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile exigibile pana la termenul legal al 
scadentei de plata, facand dovada ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Forma de prezentare:în 
original sau copie conforma cu originalul.

În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu 
vizeaza toate situatiile se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare 
sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente si în 
masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, ofertantul trebuie sa faca dovada ca nu are datorii scadente in luna 
anterioara celei in care se depun ofertele.În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea 
cerintei.

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.69^1 din ordonanta OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Formular 8

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ 
de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea 
inclusiv ori care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG34/2006 cu persoane ce detin functii 
de decizie în cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Roman Ioan-primar, Heghes Artemie-viceprimar, Blaj Gheorghina-
secretar, Pop Vasile Cristian – contabil, Patru Ileana – inginer, Gal Victor-consilier local, Cheres Monica-consilier local, Tatar Ioan-consilier 
local, Burciu Ioan-consilier local,Mornea Ana-consilier local, Hadarean Adrian-consilier local, Peter Francisc-consilier local, Balasz Gyozo 
Balasz-consilier local, Placintar Ioan-consilier local, Selegean Grigore-consilier local, Berar Liviu-consilier local, Corovei Radu-consilier local, 
Mocean Gabriel-consilier local, Iova Gheorghe-consilier local

Da

Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se poate constitui, conform HG 
925/2006 art.90: 1) Printr-un instrument de garantare/scrisoare de garantie bancara emis în conditiile legii de o societate bancara/societate 
de asigurari sau banca, în cuantum de 10% din valoare contractului fara TVA. sau 2) Garantia de bunã executie se poate constitui si prin 
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont distinct la 
dispozitia autoritãtii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma initialã 
care se depune de cãtre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sã fie mai micã de 0,5% din pretul contractului. 
Alimentarea si administrarea contului de garantii se va realiza conform prevederilor HG.1045/2011.

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

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) Ordin 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie

d) HG nr. 801/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru

Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, e) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii

Prin legislatia mentionata se întelege legislatia cu modificarile si completarile la zi. Prezenta enumerare nu este limitativa. Pentru alte acte 
normative (vezi www.anrmap.ro ).
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Orice document solicitat va fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ”conform cu originalul” cu semnatura

                     si stampila. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia 
tarii, nu se

                     utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.

                     Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.

                     In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului 
economic, se va

                     atasa o imputernicire pentru aceasta

                     Persoane juridice/fizice romane :

                      Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in 
codul CAEN

                      din certificatul constatator emis de ONRC. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Certificat constatator 
eliberat de       Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte: nume complet, sediul, starea societatii, persoane imputernicite, 
administrator, obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator   prezentat 
de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

 Nota: 

Documentele solicitate trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.

In cazul in care documentul solicitat a fost prezentat in copie conforma cu originalul, ofertantului clasat pe primul loc, inainte de

   transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/

                     copie legalizata.

                     Persoane juridice/fizice straine :

                      Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul 
este stabilit si

                      faptul ca obiectul de activitate corespunde cu obiectul contractului. Document care dovedeste forma de inregistrare/atestare 
ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident,din care sa 
reiasa informatii privind sediu, stare societate, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa 
aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

constatator prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o 
realizeaza.

Nota – autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de 
atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.

-cifra globala, medie, de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de : minim

1.000.000 lei



IMM-urile vor beneficia de reducere de 50% in ceea ce priveste cerinta 
privind cifra de afaceri, in conformitate cu prevederile art.16 din Legea

346/2004.



- Prezentarea bilanturilor contabile din ultimii trei ani, vizate si inregistrate de 
organele competente. Se vor prezenta in original sau copie lizibila cu 
mentiunea “ conform cu originalul”.  Pentru anul 2012 sunt lasate la 
latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in 
sustinerea indeplinirii cerintei de calificare - conf. art. 185 alin. 2 din OUG 
34/2006.

- Fisa informatii generale – prezentare Formular 9 in original. 
Valorile vor fi exprimate în Euro, folosind pentru conversie ratele 
medii anuale de schimb RON/EUR comunicate de Banca

Central Europeana pentru anii respectivi: An      Curs de schimb 
RON/EUR

2010   4,2122

2011   4,2391

2012   4,4560

Pentru IMM – se prezinta Formular 4

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

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

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

Autoritatea contractanta impune ca cerinta minima îndeplinirea de catre 
ofertant (individual sau asociere de operatori economici) a criteriilor de mai 
jos.

- Prezentarea listei lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca 
au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca 
au fost duse la bun sfarsit lucrari in valoare de minim 500.000 lei exclusiv 
TVA, insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, 
valoarea,perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea 
in pragul valorii minim impus.

În situatia în care experienta specifica a fost dobândita în calitate de 
subcontractant/asociat se va prezenta contractul de subcontractare/asociere 



 Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta 
comunicat de BNR.



În cazul unei asocieri, conditia se va îndeplini în mod cumulativ. Experienta 
similara a subcontractantilor nu va fi luata în considerare

Prezentare Formularul 10 in original; Prezentare Formular 10A in 
original; 

Pentru lucrarile  similare se vor   prezentata in copie certificata 
pentru conformitate cu originalul:  certificari de buna executie din 
partea beneficiarilor de contract  care sa indice beneficiarii, 
valoarea,perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la 
incadrarea in pragul valorii minim impus.

Documentele trebuie sa fie  valabile la data limita de depunere a 
ofertelor.

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

Modalitatea de indeplinire
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Informatii privind sustinerea tehnica si financiara În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza situatia 
economica si financiara invocând si sustinerea acordata, de 
catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi 
sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui 
angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma 
autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la 
dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. 
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se 
afle în situatia care determina excluderea din procedura de

atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si 
d)."

În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza 
capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea 
acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia 
de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, 
încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca 
va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice 
si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea 
tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care 
determina excluderea din procedura de atribuire, conform 
prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)."

În situatiile mentionate, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile 
cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii 
obligatiilor prevazute în angajament, aceasta din urma având 
posibilitatea de actiune directa împotriva sustinatorului. 
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câstigator face parte 
integranta din contractul de achizitie publica.

Se vor depune, daca este cazul,  urmatoarele documente 
(sectiunea FORMULARE): angajamentul ferm al sustinatorului 
Formular 20A si/sau Formular 20B cu anexe,  in original, 
Formular 8 in original, Formular 6 si Formular 7 in original

Ofertantii au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.

Ofertele depuse in asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

 - sa cuprinda toate informatiile solicitate de la fiecare partener precum si 
partile si partile de lucrari executate de fiecare parte

 -  sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii

Prezentare: Formular 18,  Formular 19  –  Acord de asociere

Se desemneaza liderul asocierii printr-o imputernicire scrisa



In cazul castigarii, inainte de contractare, se solicita legalizarea 
asocierii, forma sub care trebuie sa ramana pe toata durata 
contractului

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are 
intentia sa o subcontracteze

Declaratie privind subcontractantii, partile din contract pe care 
urmeaza sa le îndeplineasca si acordul acestora (fizic si valoric). 
Se va  completa: Formular 16, Formular 17 in original, Formular 
6 in original

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal calificat pentru 
derularea contractului. Se califica ofertantii care dovedesc in mod direct sau 
prin asociati/subcontractanti/furnizori relatii de munca cu expertii cheie 
implicati in executia lucrarilor (CV-urile in format european, semnate in 
original, contract de munca sau angajament de participare conform art 188 
lit.c din OUG 34/2006), si care probeaza calificarile necesare (diploma, 
autorizatii, atestate  legale si certificate  valabilile la data depunerii ofertelor) 
pentru expertii cheie declarati.



Personalul cheie propus:

Sef de santier – inginer electrician autorizat ANRE grad IIIB 

- Responsabil tehnic cu executia (RTE)

- Detinerea autorizatiei de “Responsabil tehnic cu executia pentru domeniul  
351” (vizata la zi), emisa de institutia abilitata (MECMA) conform 
prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în constructii.



Responsabil tehnic cu executia (RTE)

-	Detinerea autorizatiei de “Responsabil tehnic cu executia lucrarilor de 
constructii (pentru domeniul  I)” (vizata la zi), emisa de institutia abilitata 
(MLPTL /MTCT /MDLPL / MDRL) conform prevederilor Legii 10/1995 privind 
calitatea în constructii.  

Responsabil cu controlul tehnic de calitate (CQ) – numit prin decizie interna

- Experienta dovedita prin participarea in cel putin un contract similar

Coordonator cu protectia si securitatea muncii, care sa fi urmat un program 
de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

-Experienta dovedita prin participarea in cel putin un contract similar

Electricieni autorizati ANRE  – minim 4 electricieni

-Experienta dovedita prin participarea in cel putin un contract similar

Nota: Prin sintagma „contract similar” se întelege un contract în domeniul 
constructiilor civile pe executie de obiective de investitii similare.



- Se califica  ofertantii  care dispun  de  personalul astfel dimensionat incat  
sa  asigure  si executarea lucrarilor

- Se va prezenta Formularul 11, Formularul 12 - Lista 
personalului responsabil cu îndeplinirea contractului in original. 

Pentru sef de santier  si RTE se vor prezenta in copie conform 
cu originalul atestatele  , certificarile si F 13  valabile la data 
limita de depunere a ofertelor

Pentru restrul personalului cheie se vor prezenta 

declaratii de disponibilitate in original, copie contract de 
munca/angajament, diplome, atestate, certificate, autorizatii 
pentru personalul cheie, CV  .

Ofertantul va prezenta in copie certificata pentru conformitate cu 
originalul urmatoarele documente pentru personalul cheie:

 

  Se va completa de fiecare persoana:

- formular CV  F12A  pentru personalul cheie cu exceptia sef 
santier  si RTE.

- Declaratia de disponibilitate - Formular 13

Nota:

 Documentele justificative pentru demonstrarea experientei   
profesionale care vor fi prezentate pot fi urmatoarele: carnetul de 
munca/contractul individual de munca si/sau Declaratie pe 
proprie raspundere privind experienta (Formular 12B) si/sau alte 
documente echivalente. 

 In cazul asocierii prezentarea personalului minim solicitat se va    
realiza prin completarea unei liste comune, complete si unice, 
unde se va indica pentru fiecare membru nominalizat asociatul 
de la care provine.

Pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari vor fi furnizate 
informatii privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice puse la 
dispozitie de ofertant.

Se va face dovada existentei unui drept de proprietate sau a unui drept de 
folosinta pentru utilajele si echipamentele solicitate (taloane/ facturi/ 
contracte de comodat, contracte de leasing, contracte de inchiriere, 
contracte de colaborare sau orice alte tipuri de acte doveditoare, conform 
legii).

Declaratie privid utilajele 

Prezentare Formular 15 – Declaratie privind utilajele si 
echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic 
pentru indeplinirea contractului  in original avand atasat dovada 
existentei unui drept de proprietate sau a unui drept de folosinta 
pentru utilajele si echipamentele solicitate (taloane/ facturi/ 
contracte de comodat, contracte de leasing, contracte de 
inchiriere, contracte de colaborare sau orice alte tipuri de acte 
doveditoare, conform legii).

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
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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

Certificate privind implementarea si mentinerea unui Sistem de

Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO

9001 : 2008 ( sau echivalent ) pentru obiecte de activitate relevante in

raport cu obiectul prezentei proceduri , in copie legalizata/certificata ,,

conform cu originalul ’’ cu semnatura si stampila, valabile la data LIMITA 
depunerii ofertelor.

Note:

a) În cazul asocierii, acest certificat/document va fi prezentat de fiecare

membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o va realiza;

b) Se accepta ofertantii care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si

urmeaza ca acestia sa primeasca certificarea

c) Acest certificat nu este solicitat sustinatorilor, respectiv

subcontractantilor

Se va prezenta certificatul SR EN ISO 9001 : 2008  sau 
echivalent pentru fiecare obiect ofertat in parte.

Certificate privind implementarea si mentinerea unui Sistem de

Management al Mediului, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN

ISO 14001 : 2005 ( sau echivalent ) pentru obiecte de activitate relevante in 
raport cu obiectul prezentei procedurii , in copie legalizata/certificata ,, 
conform cu originalul ’’ cu semnatura si stampila, valabile la data LIMITA 
depunerii ofertelor.

Note:

a) În cazul asocierii, acest certificat va fi prezentat de fiecare

membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o va realiza;

b)Se accepta ofertantii care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si

urmeaza ca acestia sa primeasca certificarea

c) Acest certificat nu este solicitat sustinatorilor, respectiv

subcontractantilor

Se va prezenta certificatul  SR EN ISO 14001 : 2005 sau 
echivalent pentru fiecare obiect ofertat in parte

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

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

3109 / 14.05.2013

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

Romana

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

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
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90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantii pot vizita amplasamentul în vederea întocmirii ofertei.

Ofertantii au obligatia de a elabora propunerea tehnica cu respectarea stricta a specificatiilor prevazute in caietul de sarcini si in proiectul 
tehnic, prezentandu-se  si completandu-se toate cerintele solicitate.

Oferta tehnica poate contine orice informatii pe care ofertantul le considera necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Propunerea tehnica 
va fi intocmita astfel incat in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile 
tehnice minime din caietul de sarcini

In acest scop propunerea tehnica prezentata va contine, cel putin, urmatoarele:

1.Programul calitatii, propus pentru executia lucrarii, cuprinzand:

- descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare

- descrierea procedurilor tehnice de executie pentru categoriile de lucrari prevazute in documentatia tehnica

- planul de control al calitatii, verificari si incercari ale materialelor care se vor pune  in opera

2. Tehnologia de executie , care concretizeaza ansamblul proceselor, metodelor, procedeelor si operatiunilor utilizate pentru executia lucrari 
ce face obiectul ofertei, astfel:

- o descriere detaliata a tehnologiei de executie a tuturor lucrarilor care fac obiectul ofertei, precum si a materialelor ce vor fi folosite pentru 
executia lucrarii, prin care sa se demonstreze corespondenta acesteia cu specificatiile tehnice din caietele de sarcini

- organizarea executiei lucrarilor

- modul de remediere a viciilor ascunse si a defectelor constatate

- etapele ce urmeaza a fi realizate de subcontractanti (daca este cazul)

3. Lista utilajelor si echipamentelor utilizate pentru executia lucrarilor

4. Resurse umane – prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul pe care ofetantul 
intentioneaza sa-l utilizeze la realizarea lucrarilor. Aceasta va include si o descriere a rolurilor  si responsabilitatilor personalului si linile de 
comunicare dintre membrii echipei. 

5. Graficul fizic si valoric de executie a lucrarii intocmit pe luni si categorii de lucrari - Formular 25

6. Plan de organizare de santier  - elaborarea unei planse care sa cuprinda: baracamentele, zonele de depozitare, accesele in santier, 
lucrari temporare 

7. Planul de management de mediu

Ofertantul va prezenta planul propriu de protectie a mediului adaptat la conditiile concrete ale contractului, pe perioada executiei lucrarilor, 
avandu-se in vedere gradul de acoperire a cerintelor prevazute in caietele de sarcini si proiectul tehnic, cu respectarea legislatiei in vigoare.

8.  Lista principalelor materiale si echipamente ce vor fi utilizate sau instalate, cu indicarea producatorilor si furnizorilor, insotite de 
agremente sau certificari de calitate

9. Fisele tehnice prevazute in documentatia de atribuire completate si semnate

10. Declaratie privind protectia mediului si protectia muncii – Formular 21

11. Angajamentul ofertantului privind resursele umane – Formular 14

11. Perioada de garantie asumata pentru lucrarile contractate. 



Neindeplinirea oricarei cerinte din Documentatia de atribuire, inclusiv din Caietul de sarcini aferent, constituie motiv pentru respingerea 
ofertei ca inacceptabila, respectiv neconforma. Tehnologia de executie va fi adaptata cerintelor de protectie si conservare a mediului.  Pe 
parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca, cu modificarile si 
completarile ulterioare, HG nr. 1091/2006 cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, Ordinul 508/933/2002 privind 
aprobarea Normelor Generale de Protectia Muncii, Legii nr. 307/ 2006 privind apararea împotriva incendiilor, precum si celelalte acte 
normative conexe sau subsecvente



Note:



1. Informatii detaliate, complete si aplicabile sunt considerate informatiile care, pe lânga caracterul general de enunt, prezinta descrieri,

explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile proiectului.



2. Descrierea sumara, incompleta sau neaplicabila cu un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta la proiectul propus, sau lipsa

descrierii, descrierea incompleta, incorecta si/sau neaplicabila a sistemului calitatii pentru un obiectiv din oferta prezentata duce

descalificarea ofertantului.



3. Lipsa informatii sau informatii incorecte. În continutul propunerii tehnice sunt considerate informatii incorecte acele date ce constituie

abateri tehnice majore (erori ce nu intra în categoria viciilor de forma si care nu sunt în concordanta cu normele legale în vigoare sau

prevederile caietului de sarcini).



4. In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 
corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul si de a 
solicita sistarea lucrarilor

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va cuprinde:

Oferta de pret total pentru lucrarile achizitionate, incluzând:

• Formularul de oferta (Formular 24 in original);

• Anexa la Oferta ( in original);

                        • Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – formular F1

                        • Centralizatorul cheltuielilor pe obiece – Formular F 2           

                        • Liste de cantitati de lucrari pe categorii de cheltuieli, pe obiecte  – Formular F3

                        • Liste de cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, pe obiecte Formular F4

                        • Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale,Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru, Lista cuprinzând 
consumurile de ore de     functionare ale utilajelor, Lista cuprinzând costurile privind transporturile

                       • oferte de pret de la furnizori/producatori pentru principalele materiale si echipamente incluse in lucrare.

                       • Conditiile contractuale semnate si stampilate pe fiecare pagina. Ofertantul poate formula amendamente la clauzele 
contractuale specifice si odata cu depunerea ofertelor.

Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, cu si fara TVA. 

Nu se poate oferi un discount de catre ofertant.

Pretul ofertei din Scrisoarea la Oferta trebuie sa acopere lucrarile descrise in documentele ofertei. Nu este acceptata ofertarea numai pentru 
o parte din lucrari.

In cazul in care exista componente in Liste de Preturi pentru care Antreprenorul nu a introdus o valoare, se va considera ca acel pret are 
valoarea zero.

Oferta financiara (fara TVA) va fi evaluata luandu-se in considerare pretul total. Platile in baza acestui contract vor fi efectuate in lei, asa 
cum este specificat in Fisa de date a achizitiei si asa cum este stabilit in contractul din documentatia de atribuire.

In cazul ofertantilor din strainatate conversia ofertei financiare, pentru exprimarea in lei a preturilor, se efectueaza la cursul BNR comunicat 
pentru data publicarii invitatiei de participare.
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IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Oferta se transmite impreuna cu: 

                         • Scrisoarea de inaintare (Formular 1)

                         • Imputernicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la sedinta de deschidere (Formular 22) si copie Carte de 
Identitate a

                           imputernicitului;

                         • Împuternicire pentru semnatarul ofertei (Formular 2)

                         • Împuternicirea liderului asocierii de a reprezenta asocierea la procedura de atribuire

                         • Garantie pentru participare (OP in original sau scrisoarea de garantie pentru participare Formular 3)

                         In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, va anexa la documentul ce atesta plata garantiei de participare,

                         Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM..Oferta se va depune in asa fel incat sa fie primita de 
catre autoritatea

                         contractanta inainte de termenul limita de depunere specificat in invitatia de participare. Ofertele trebuie sa contina toate 
documentele si

                         informatiile solicitate si se vor depune:

                       - Fie prin servicii postale / de curierat la: Primaria Comunei Viisoara, judetul Cluj; 

                       - Fie prin livrare directa la sediul autoritatii contractante, in schimbul unei confirmari de primire, la: Primaria Comunei Viisoara, 
judetul Cluj;

                        Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei (tehnice si financiare) si al documentelor de calificare în original si 1 
copie. În

                        eventualitatea unei discrepante între original si copie va prevala originalul.

                        Originalul si copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina de

                        eprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul în contract. Ofertantul trebuie sa 
sigileze originalul si

                        1 copii în plicuri separate, marcând corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si, respectiv, “COPIE ”.Plicurile se vor introduce 
într-un plic

                        exterior, închis corespunzator si netransparent.Plicurile interioare trebuie sa fie marcate dupa cum urmeaza:

                        Documentele de calificare, în original si copie, în plicuri închise si sigilate, pe care se va scrie denumirea si adresa 
ofertantului, precum si

                        mentiunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE .

                        Propunerea tehnica, în original si copie, în plicuri închise si sigilate, pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului, 
precum si

                        mentiunea PROPUNERE TEHNICA ORIGINAL, respectiv COPIE .

                        Propunerea financiara, în original si copie, în plicuri închise si sigilate, pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului, 
precum si

                        mentiunea PROPUNERE FINANCIARA ORIGINAL, respectiv COPIE .

                        Coletul exterior care contine originalul si copiile, vor purta urmatoarele informatii obligatorii:

                       - Numerele/denumirea si adresa completa a ofertantului: 

                      - Obiectul procedurii de achizitie publica ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A VIITORILOR CONSUMATORI 
CASNICI ÎN LOCALITATEA VIISOARA ZONA ZURCUMBA, COMUNA VIISOARA, JUDETUL CLUJ

                      - Adresa autoritatii contractante indicata, si la care este depusa oferta: comuna Viisoara nr.589, judetul Cluj

                      - Mentiunea „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE ___/____/______, ora __:__” (conform invitatiei de participare)

                       Daca, coletul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate 
pentru ratacirea

                       ofertei.

                       Ofertantii au obligatia de a anexa un opis al documentelor prezentate.

                       Nu se accepta oferte alternative.

                       Ofertantii vor depune strict documentele solicitate in documentatia de atribuire. Neprezentarea propunerii tehnice complete 
si / sau

                       finaciarare are ca efect descalificarea ofertantului.

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
Pentru  ofertele clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea   contractanta va solicita reofertarea pretului în plic închis, în vederea 
departajarii  acestora. În acest sens autoritatea contractanta va stabili un termen pâna la care se pot depune aceste oferte.

                  In cazul existentei subcontractantilor, la încheierea contractului, vor fi prezentate contractele încheiate între viitorul contractant si 
subcontractantii

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

5 zile incepand cu zia urmatoare luarii la cunostinta conform termenelor art.256^2 OUG34/2006.

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

COMUNA VIISOARA

Adresa postala: nr.589, Localitatea: VIISOARA, Cod postal: 405100, Romania, Tel. +40 0264327601, Email: primarie@comunaviisoara.ro, Fax: +40 
0264327561, Adresa internet (URL): www.comunaviisoara.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


