Anexa nr.1
La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.174 din 26 februarie 2009

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: MUNICIPIUL ORADEA
Adresă: P-ta Unirii nr.1
Localitate: Oradea, jud. Bihor
Persoana de contact: Iuliana Kocsis
E-mail: primarie@oradea.ro
Adresa de internet: www.oradea.ro

Cod poştal:
Ţara:
410100
Romania
Telefon: +4(0259)437000 int.230
Fax: +4(0259)440746

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale
□ servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
□ apărare
local
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ agenţii naţionale
□ mediu
□ economico-financiare
√ autorităţi locale
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ sănătate
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională √ construcţii şi amenajarea
□ altele (specificaţi)
teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele
(specificaţi)________________
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
DA □
NU√
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
√ la adresa mai sus menţionată
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
Data:...............................
Ora limită :15,00
Adresa :Piata Unirii nr.1,camera 23, parter, loc.Oradea, jud.Bihor
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : ........................
Mijloc de comunicare:
-orice clarificare privind documentatia de atribuire se va solicita in scris pe faxul:
0259/440746;
-autoritatea contractanta va raspunde tot in scris, la faxul operatorilor economici care
au cumparat documentatia de atribuire;
-Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile operatorilor economici va fi transmis
nu mai tarziu de 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertei.
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Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti ,Cod poştal:030084, Ţara:ROMANIA
E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+4(021)3104641
Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: +4(021)3104642
I.c.Sursa de finanţare :
Se specifică sursele de finanţare ale
contractului ce urmează a fi atribuit :
• Bugetul local

După caz, proiect/program finanţat din
fonduri comunitare
DA □
NU√
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program
....................................................................

II: OBIECTUL ACORDULUI CADRU
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire acord-cadru:
„Execuţia lucrărilor de intretineri, reparaţii străzi , poduri si trafic rutier in municipiul
Oradea”
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări

√ (b) Produse

□

(c) Servicii

□
□
□
□

Categoria serviciului
2A □
2B □

-Execuţie
√
-Proiectare şi execuţie
□
-Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă
□

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

Principala locaţie a lucrării
Municipiul Oradea

Principalul loc de livrare
____________________

_________________________ ____________________
Cod CPV :
45233140-2 –Lucrari de
Cod CPV
□□□□□□□□
drumuri
45221119-9 -Lucrari de
constructii de renovari de
poduri
45233290-8 –Instalare de
indicatoare rutiere
50232200-2-Intrtinere
semafoare
34922100-7-Marcaje rutiere

□

(Se specifică din care categorie
de servicii aparţine obiectul
contractului: fie din Anexa 2A ,
fie din Anexa 2B)
Principalul loc de prestare
_______________________
_______________________
Cod CPV
□□□□□□□□

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: □
Încheierea unui acord cadru: √
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru
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Acordul cadru cu mai mulţi operatori □
Nr. □□□
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al
participanţilor al acordului cadru vizat

Acordul cadru cu un singur operator
economic

II.1.6.Durata acordului cadru: 48 luni
Numarul de contracte subsecvente estimate a fi incheiate in perioada de derulare a
acordului –cadru: 8(opt) respectiv cate 2(doua) pe an
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU √
II.1.7) Divizare pe loturi
da □
nu √
II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate

DA □

NU √

II.2) Cantitatea sau scopul acodului-cadru
II.2.1) Total cantităţi lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă exista)
-Conform caietului de sarcini:
- Anexa A1
- Anexa A2

II.2.2) Opţiuni (dacă există)
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

da □

III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la
contract
Conform: art.147,alin(2) din OUG 34/2006
autoritatea contractanta are obligatia de a
atribui contractele de achizitie publica
subsecvente acordului –cadru numai cu
respectarea conditiilor tehnice si financiare
stabilite in acordul-cadru respectiv.
III.1.1. Contract rezervat

nu √

DA √

NU □

DA □

NU √

DA □

NU √

(dacă DA scurtă descriere )

III.1.2. Altele
(dacă DA, descrieţi)

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

√
□
□
□

III.2) Etapa finală de licitaţie electronică

Negociere cu anunţ de participare
Negociere fără anunţ de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluţii
DA □

□
□
□
□

NU √
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III.3.) Legislaţia aplicată
1.OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare din OUG94/2007;
2.HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulteroare, pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor din OUG 34/2006;
3.Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P.nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea
contractelor de achizitie publica
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea
Cerinţe minime obligatorii:
Declaraţie privind calitatea de
- prezentare formular 3 şi/sau Cazier judiciar /certificat
participant la procedură
echivalent
Solicitat √
Nesolicitat □ -prezentare formular 2 ( din Sectiunea III)
Declaraţie privind neîncadrarea în Cerinţe minime obligatorii:
prevederile art. 181
-prezentare formular 4 ( din Sectiunea III)
Solicitat √
Nesolicitat □ -prezentare Certificate constatatoare privind indeplinirea
obligatiilor de plata la bugetul general consolidat ;
- prezentare Certificate constatatoare privind indeplinirea
obligatiilor de plata la bugetul local.
OBS.
Certificatele vor fi prezentate in original sau copie
legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor.
Ofertele depuse de operatori economici care figureaza cu
datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul
local vor fi respinse.
Persoanele juridice straine: vor prezenta documente
edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii-eliberate de
autoritati ale tarii de origine(certificate, caziere judiciare, alte
documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a
indeplinit pbligatiile de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in
conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata,
la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a
acestora in limba romana.
IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române Cerinţe minime obligatorii:
Solicitat √
Nesolicitat □
-prezentare Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerţului in original sau copie legalizata, care a
fost eliberat cu cel mult o luna inainte de data deschiderii
ofertelor.
-prezentare Certificat de inregistrare (CUI) in copie
legalizata
Persoane juridice /fizice străine Cerinţă minima obligatorie: Documente care dovedesc o
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de
vedere profesional, in original sau copie legalizata insotita de
traducerea autorizata in limba romana.
IV. 3.) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia
Cerinţe minime obligatorii
economico-financiar
-Prezentare Fisa de informatii generale (Formular 5 din
Solicitat √
Nesolicitat □
Sectiunea III)
-Prezentarea unui document din care sa rezulte ca valoarea
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Profitabilitate
Solicitat √
Nesolicitat □

minima pentru cifra de afaceri medie anuala in ultimii 3
ani fiscali (2005,2006 si 2007) in domeniul de activitate –
Lucrari de constructii este mai mare sau cel puţin egală cu
36.000.000 RON / 8.383.791 EURO
-Prezentarea bilanţului contabil ,vizat şi înregistrat de
organele competente pe anii 2005,2006,2007
Cerinta minima obligatorie
-Profitul operational trebuie sa fie pozitiv (firma sa nu fi fost
in pierdere) in fiecare din cei 3 ani fiscali (2005-2007) pentru
fiecare operator economic participant la procedura in nume
propriu sau in cazul unei asociatii pentru fiecare asociat.

Nota:
In cazul asocierii mai multor operatori economici
cerintele
privind
eligibilitatea,
inregistrarea
si
profitabilitatea trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare
asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si
capacitatea economico-financiara pot sa fie indeplinite
prin cumul de grupul de asociati. Daca oferta comuna este
declarata castigatoare asocierea se va legaliza la notariat
inainte de semnarea acordului –cadru.
-IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% pentru cifra
de afaceri
IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Cerinţe minime obligatorii
Informaţii privind capacitatea
tehnică
- Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani
1. Experienta similara
(2004-2008) conform Formular 6;
Solicitat √
Nesolicitat □
-Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a finalizat in ultimii 5
ani(2004-2008) cate un contract pentru de fiecare tip de
lucrare:
-un contract de lucrari de intretineri, reparatii strazi, poduri
-un contract de lucrari de trafic rutier
a caror valoare insumata sa fie de minim 3.750.000 RON
fara TVA / 873.311 EURO si care se compune din :
a)un contract de lucrari de intretineri, reparatii strazi, poduri
in valoare de minim 3.705.000 lei fara TVA/ 862.831 EURO
si
b) un contract de lucrari de trafic rutier in valoare de minim
45.000 lei fara TVA/ 10.480 EURO
-Se vor prezenta copiile contractelor finalizate si declarate
pentru a fi luate in calcul la indeplinirea conditiilor de mai
sus, insotite de procese verbale de receptie, recomandări,
certificari de buna executie de la beneficiari.
Nota:
Ofertantii vor prezenta lucrari similare care sa
indeplineasca conditiile obligatorii pentru ambele tipuri
de lucrari.
2.Asigurarea cu personal de
specialitate
Solicitat √
Nesolicitat □

Cerinte minime obligatorii
-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale
personalului angajat si al personalului de conducere in ultimii
3 ani (2006-2008)conform formular 5
Nota:
In cazul in care oferta este prezentata in asociere cu mai
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multi operatori economici se va prezenta formularul 5 de
catre fiecare membru al asocierii.
-ofertantul va prezenta, in copie legalizata certificatul de
atestare tehnica eliberat de Asociatia Profesionala de
Drumuri si poduri din Romania, valabil pentru anul in curs.
- Declaratie cu informatii privind asigurarea cu personal de
specialitate, numărul şi pregătirea cadrelor de conducere,
precum şi persoanele responsabile direct de indeplinirea
contractului conform formular 6, si care sa cuprinda
personalul minim solicitat in caietul de sarcini la anexa A3
Nota:
-Se vor prezenta copii legalizate de pe diplomele de studii
ce atesta specializarea personalului si atestate pentru
responsabili
-se vor prezenta CV-uri pentru persoanele responsabile
direct de indeplinirea contractului cu semnaturi in
original
-pentru personalul minim solicitat se va prezenta situatia
personalului solicitat vizat de Inspectoratul Teritorial de
Munca
3.Asigurarea cu utilaje,
echipamente, dotari necesare
pentru realizarea contractului
Solicitat √
Nesolicitat □

Cerinte minime obligatorii
-Declaratie privind asigurarea cu utilaje si mijloace de
transport conform formular 7,din care sa reiasa ca detine
necesarul minim de utilaje si mijloace de transport solicitat in
anexa.A4 din caietul de sarcini
-Pentru a demonstra asigurarea cu utilaje si mijloace de
transport se vor prezenta copii dupa cartile de identitate ale
utilajelor si autovehiculelor, contracte sau conventii de
inchiriere
- Ofertantul va prezenta un contract încheiat cu un
laborator autorizat, minim gradul II
-Ofertantul trebuie fie sa faca dovada ca detine spatiul
necesar desfasurarii activitatii situat pe raza Municipiului
Oradea(contract de inchiriere,vanzare-cumparare sau alta
forma de detinere),fie sa prezinte un angajament scris prin
care se obliga ca in max.30 zile de la semnarea acordului
cadru, isi va infiinta un punct de lucru in Oradea pentru
executarea lucrarilor contractate.

3.Informaţii privind
subcontractanţii
Solicitat √
Nesolicitat □

Cerinţă minima obligatorie
Lista cu subcontractanţii, specializarea acestora+acordurile
de subcontractare
( daca este cazul)
Pentru subcontractantii ce detin mai mult de 10% din valoare,
se vor prezenta formularele 3 si 4 completate.
Cerinţă minima obligatorie
Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme
independente care atesta implementarea sistemului de:
a) asigurare a calitatii, respectiv SR EN ISO 9001/2001;
b)mediu, respectiv SR EN ISO 14001/2005;
c) managementul securitatii si sanatatii in munca , OHSAS
18001:2004
Cerinţă minima obligatorie
Declaratie pe propria raspundere privind respectarea

IV.5. Standarde de asigurarea
calitatii
Solicitat √
Nesolicitat □

IV.6. Cerinte privind conditiile
de sanatate si securitate in
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munca
Solicitat √

legislatiei de securitate si sanatate in munca, in vigoare.
Nesolicitat □

Nota:
Neindeplinirea cerintelor minime obligatorii astfel cum au fost solicitate de autoritatea
contractanta duce la excluderea ofertantului.

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei
V.3) Garanţie de participare
Solicitat √

Nesolicitat □

Limba română
90 de zile de la data depunerii ofertei
Cuantumul garantiei de participare:848.000 RON
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare
90 zile de la data limita de depunere a ofertei ,
respectiv .....................inclusiv.
Modul de constituire a garantiei pentru participare:
-scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii
contractante conform Formular 8, eliberata de regula
de o banca din Romania , sau dupa caz de o banca din
strainatate, de preferinta cu corespondent in
Romania. Scrisoarea de garantie bancara, eliberata de
o banca din strainatate va fi prezentata in original si
va fi insotita de traducere legalizata si autorizata in
limba romana.
Nota:
-Scrisoarea de garantie bancara sau copia acesteia
va fi anexata la plicul cu oferta.
-Ofertele care nu sunt însoţite de dovada
constituirii garanţiei de participare vor fi respinse
şi returnate la deschidere.
Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile
legislatiei in vigoare(Legea nr.346/2004 privind
stimularea
infiintarii
si
dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost
modificata si completata ulterior) si doresc sa
depuna 50% din valoarea garantiei de participare,
vor depune documente prin care dovedesc ca sunt
I.M.M.

V.4) Documentele ofertei

Oferta va cuprinde:
a) documente care însoţesc oferta;
b) documentele de calificare;
c) propunerea tehnica si financiară.
Documentele de calificare sunt cele solicitate la
Capitolul IV

V.5) Documentele care însoţesc oferta

Scrisoarea de înaintare
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare
în conformitate cu modelul anexat Formularul 1 (
care se va atasa in exteriorul ofertei)
Dovada constituirii garanţiei de participare
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V.6) Modul de prezentare a propunerii
tehnice

- Se va face dovada conformitatii propunerii de
executie a lucrarilor solicitate cu cerintele prevazute
in caietele de sarcini-descrierea modului de
respectare a prevederilor din caietul de sarcini.
-Se va prezenta programul calitatii propus pentru
lucrare, descrierea modului de executare si asigurare
a calitatii lucrarilor solicitate.
-Declaratie cu informatii privind asigurarea cu
personalul utilizat pentru indeplinirea contractului.
-Declaratie privind asigurarea cu utilaje si
mijloace de transport ce se vor utiliza pentru
indeplinirea contractului

V.7) Modul de prezentare a propunerii
financiare

- Se va prezenta Formularul de oferta anexat, care
reprezinta elementul principal al propunerii
financiare. Formularul de oferta va fi insotit
obligatoriu de anexele B1 si B2 care vor cuprinde
preturile unitare pe care operatorul economic il
oferteaza pentru fiecare categorie lucrari.
Pretul din propunerea financiara se va prezenta in lei
si respectiv in euro fara TVA, si va fi calculat
conform anexei C formularul de calcul al pretului.
Preturile unitare vor fi calculate conform listelor de
cantitati din caietul de sarcini. si vor cuprinde toate
informatiile privind pretul, respectiv toate resursele,
taxele si impozitele,cheltuieli indirecte si profit,
exclusiv TVA.
Data pentru care se va determina echivalenta
euro:
-Cursul de referinta comunicat de BNR pentru data
de ..............................................
Adresa la care se depune oferta: PRIMĂRIA

V.8) Modul de prezentare a ofertei

MUNICIPIULUI ORADEA, .P-ta Unirii nr.1-3.Oradea, camera
23, parter.

Modul de prezentare: Un exemplar al ofertei în
original şi un exemplar al ofertei în copie, un
exemplar al documentelor care o însoţesc.
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în
plicuri separate, marcând corespunzător plicurile
„ORIGINAL” şi respectiv „COPIE”.
Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis
corespunzător şi netransparent marcat cu adresa
autoritatii contractante si cu inscriptia A nu se
deschide înainte de data de .......... ora ........
Pe plicul exterior se va indica si licitaţia publică
deschisă pentru care este depusă oferta:
"................................................”

Plicul exterior va conţine trei plicuri interioare, unul
va conţine documente de calificare şi eligibilitate,
iar celelalte două propunerea tehnică şi propunerea
financiară în „ORIGINAL” şi „COPIE”
Pe plicurile interioare se înscriu denumirea
ofertantului şi sediul legal al acestuia.
Plicul cu documentele de calificare şi eligibilitate va
trebui sa conţină documente solicitate la capIV8

Criterii de calificare, care vor fi prinse într-un
dosar cu şină pentru a permite parcurgerea cu
uşurinţă şi vor avea un opis al documentelor
V.9)Data limită de depunere a ofertelor
V.10) Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

V.11) Deschiderea ofertelor

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) Preţul cel mai scăzut
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică

.........................ora .......
-Ofertantul poate modifica sau retrage oferta până la
data limită de depunere a ofertei, fără pierderea sumei
constituite drept garanţie de participare
-Ofertantul care îşi retrage oferta în perioada de
valabilitate a acesteia, pierde suma constituită drept
garanţie de participare, aceasta fiind reţinută de către
autoritatea contractantă.
-Ofertele depuse la altă adresă/depuse după data/ora
limită sunt declarate întârziate şi vor fi respinse
Licitaţia publică deschisă va avea loc în data de
..................., ora ........, la sediul Primăriei
Municipiului Oradea, sala Mica
La data ora şi locul anunţat se vor prezenta membrii
comisiei de evaluare şi toţi ofertanţii sau
împuterniciţii acestora care fac dovada unei
împuterniciri scrise, precum si o copie a actului de
identitate

√
□

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
Ajustarea pretului se va face la preturile
VII.1 Ajustarea preţului contractului
unitare ofertate in propunerea financiara
DA √ NU
□
incepand cu al 2-lea contract subsecvent,
Ajustarea preturilor unitare se va face
conform indicilor statistici elaborati de
Institutul National de Statistica pentru
ramura constructii, respectiv constructii
ingineresti.
Formula de ajustare este:
V=V(0) x C(A)
In care:
V – reprezinta valoarea ajustata a pretului
unitar ofertat;
V(0) – reprezinta valoarea preturilor
unitare declarate in propunerea financiara;
C(A) – reprezinta coeficientul de ajustare
care urmeaza sa fie aplicat.
Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi
VII.2. Garanţia de bună execuţie a
de 10% din pretul contractului
contractului
subsecvent
DA √ NU □
Modul de constituire a garanţie de bună
execuţie:
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-Retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale
Sau
-Scrisoare de garantie bancara de buna
executie in favoarea autoritatii
contractante, conform formular.9.
Nota:
-Ofertantii tip IMM pot beneficia de
reducerea garantiei de buna executie.
-La prezentarea ofertei operatorul
economic va opta pentru una din
variante.
Modul de constituire al garantiei se va
stabili de comun acord cu ofertantul
castigator inainte de semnarea
contractului.
Modul de restituire a garantiei de buna
executie : conform art. 92,alin(2) din HG
nr. 925/2006

Oradea, 26 februarie 2009.
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