Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Laborator statie mixturi asfaltice
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin D.R.D.P. Iasi, Str. Gh. Asachi, nr. 19; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
700481; Tara: Romania; Persoana de contact: Online in SEAP; Telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432; E-mail: drdpis@mail.dntis.ro;
Adresa internet: (URL) www.drdpiasi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

I.5) Activitate principala
Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Laborator statie mixturi asfaltice
Numar referinta: 22 - P - S8

II.1.2) Cod CPV principal
34221000-2 Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare

II.1.4) Descrierea succinta
Laborator statie mixturi asfaltice
Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a
solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 6-a zi inainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 145000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34221000-2 Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Locul principal de executare:
SDN Barlad – District VasluiSDN Barlad – District Vaslui

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziția de Laborator statie mixturi asfaltice

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
Operatorii economici (ofertanții/ofertanții asociați/terți susținători/subcontractanții) nu trebuie sa se regăsească în situațiile
prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
4. Alte documente edificatoare, după caz.
Totodată, operatorul economic (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător) va depune odată cu DUAE:
“Declarația cu privire la neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, așa cum sunt acestea definite la art.
60 din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul nr.2 din Secțiunea Formulare.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul CNAIR prin DRDP Iași in ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii
de atribuire sunt: ing. Laicu Ovidiu Mugurel – Director General Regional DRDP IAŞI, ing. Cercel Vlad Constantin – Director Adjunct
Exploatare, ec. Popa Vasile – Director Economic, ing. Dimitriu Corneliu - Șef Sectie Productie, jr. Dorel Guțu – Șef Departament
Juridic, ec. Stefan Cristian – Compartiment CFP, Șef Birou Analiză Prețuri - ing. Zaharia Nadia, Răzvan Lemnaru – Șef Departament
Achiziții, ec. Anca Ungureanu – Compartiment Pregătire Documentații.
1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să
reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului (din Certificatul Constatator trebuie să rezulte că
activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului).
2) Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
- Se va completa DUAE (in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016) de către operatorii economici participanți la procedura de
atribuire cu informațiile aferente situației lor.
3) Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
- certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertanților străini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
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Informațiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentării certificatului.
Pentru persoane juridice/fizice străine documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Nu se solicita - Nu se solicita

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 03.05.2018 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 03.09.2018
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.05.2018; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare
1. Durata contractului este de 90 de zile.
2. Operatorii economici pot accesa DUAE în vederea completării la următoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/toolsAnunt publicat: [SCN1000194/17.04.2018]
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databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd .
3. Documentația de atribuire este atașată în integralitatea sa la prezenta Fișă de Date a achiziției. Documentația de atribuire poate fi
descărcată și de pe site-ul Autorității Contractante: www.drdpiasi.ro.
4. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate ”Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire. A se
vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la
documentațiile de atribuire / răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin
intermediul mijloacelor electronice (on-line).
5. În situația în care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc și au prețuri egale, autoritatea contractantă va
solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conțin prețuri
noi.

VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
conform art. 8 din Legea 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa: Str. Gh. Asachi, nr. 19; Localitatea: Iasi; Cod postal: 700481; Tara: Romania; Telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432; Email: drdpis@mail.dntis.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpiasi.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2018
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Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta
I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin D.R.D.P. Iasi, Str. Gh. Asachi, nr. 19; Localitate: Iasi (Iasi); Cod Postal: 700481; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO213 Iasi; Adresa de e-mail: drdpis@mail.dntis.ro; Nr de telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432; Persoana
de contact: Online in SEAP; In Atentia: Ioana Silvia Barbulescu; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.drdpiasi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct,
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 10
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante
Organism de drept public

I.5) Activitate principala
Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Laborator statie mixturi asfaltice
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 22 - P - S8

II.1.2 Cod CPV Principal:
Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Laborator statie mixturi asfaltice
Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a
solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 6-a zi inainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor.
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II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 145000 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Locul principal de executare:
SDN Barlad – District VasluiSDN Barlad – District Vaslui

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziția de Laborator statie mixturi asfaltice

II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: -; Durata in zile : 90
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.3 Ajustarea pretului contractului
Nu

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorii economici (ofertanții/ofertanții asociați/terți susținători/subcontractanții) nu trebuie sa se regăsească în situațiile
prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
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4. Alte documente edificatoare, după caz.
Totodată, operatorul economic (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător) va depune odată cu DUAE:
“Declarația cu privire la neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, așa cum sunt acestea definite la art.
60 din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul nr.2 din Secțiunea Formulare.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul CNAIR prin DRDP Iași in ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii
de atribuire sunt: ing. Laicu Ovidiu Mugurel – Director General Regional DRDP IAŞI, ing. Cercel Vlad Constantin – Director Adjunct
Exploatare, ec. Popa Vasile – Director Economic, ing. Dimitriu Corneliu - Șef Sectie Productie, jr. Dorel Guțu – Șef Departament
Juridic, ec. Stefan Cristian – Compartiment CFP, Șef Birou Analiză Prețuri - ing. Zaharia Nadia, Răzvan Lemnaru – Șef Departament
Achiziții, ec. Anca Ungureanu – Compartiment Pregătire Documentații.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să
reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului (din Certificatul Constatator trebuie să rezulte că
activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului).
2) Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
- Se va completa DUAE (in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016) de către operatorii economici participanți la procedura de
atribuire cu informațiile aferente situației lor.
3) Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
- certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertanților străini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Informațiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentării certificatului.
Pentru persoane juridice/fizice străine documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare:
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
ÎN CUANTUM TOTAL DE 1400 lei
Garanția de participare va avea valabilitate minimum 120 de zile de la termenul limită de primire a ofertei. Garanția de participare se
poate constitui prin:
- instrument de garantare (se recomandă folosirea Formularului nr. 1) emis in condițiile legii de o societate bancară sau de o
societate de asigurări, conform art. 36 din HG 395/2016, emis în numele ofertantului de către o societate bancară/societate de
asigurări care nu se afla in situații speciale privind autorizarea sau supravegherea, in condițiile legii;
- virament bancar la BCR Iași RO33RNCB0175008094080037 (RON).
- depunere de numerar la casieria autoritatii contractante;
Garanția de participare poate fi constituita și în alta monedă decât lei, la un curs de reconversie afișat de BNR, la data publicării
anunțului de participare.
Garanția de participare trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă ca plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere
a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
La procedura online, dovada constituirii garanției de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata și semnata cu semnătura
electronica extinsa) pana la data limita de depunere a ofertelor.
Note:
- In cazul depunerii de oferte în asociere, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă
în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.
- In cazul unei garanții de participare emise de către o societate de asigurări se va prezenta DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de
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asigurare.
- Garanția de participare precum și dovada plații integrale a primei de asigurare emise in alta limba decât romana vor fi însoțite de
traducerea autorizata in limba romana

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Nu

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului - cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura
IV.1 Descriere
IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa
Fara negociere

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
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IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantul are obligația de a elabora și a prezenta Propunerea Tehnică astfel încât să corespundă cerințelor și specificațiilor tehnice
prevăzute în caietul de sarcini.
Se vor prezenta informatii referitoare la structura si continutul propuneri tehnice, in scopul de a permite identificarea cu usurinta a
modului in care se vor indeplini specificatiile tehnice din caietul de sarcini in implementarea contractului.
De asemenea, ofertantul va completa și va include în mod obligatoriu în Propunerea sa Tehnică următoarele formulare:
- Formularul nr. 3 "Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și
privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă", în conformitate cu modelul prezentat în Secțiunea „Formulare” a
Documentației de Atribuire. Informații suplimentare pot fi obținute de la instituțiile abilitate, respectiv: - Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor, Bvd. Libertății nr. 12, Sector 5, București, România, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresă internet (URL):
http://www.mmediu.ro. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1,
București, România, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresă internet (URL): www.mmssf.ro. Formularul 3 va fi completat
atât de către Ofertant, cât și de subcontractanții declarați în ofertă.
- Formularul nr. 4 „Declarație privind partea/parțile din propunerea tehnică și financiară care au caracter confidențial” în
conformitate cu modelul prezentat în Secțiunea „Formulare” a Documentației de Atribuire, în vederea respectării prevederilor art. 57
din Legea 98/2016 și a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.
- Formularul nr. 5 – “Documente de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale precum și a clarificărilor/
modificărilor/ completărilor la contract”, în conformitate cu modelul prezentat în Secțiunea „Formulare” a Documentației de
Atribuire.
Notă : Ofertantul are obligația de a întocmi un Opis al documentelor incluse în Propunerea Tehnică. Propunerea tehnică, inclusiv
toate formularele menționate mai sus, vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și vor fi transmise în SEAP în format electronic numai până la data și
ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în Anunțul de Participare simplificat, în conformitate cu prevederile art. 60 alin (1) din
HG 395/2016. Propunerea tehnică, inclusiv toate formularele menționate mai sus, vor fi încărcate în SEAP în secțiunile specifice
disponibile în sistemul informatic numai de către operatorii economici înregistrați.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Ofertantul trebuie să încarce oferta financiară criptată și salvată, în SEAP. Orice alte documente privind oferta financiară și/sau
justificarea acesteia se încarcă în SEAP sub semnătura electronică extinsă, în câmpul din SEAP destinat Ofertei financiare.
Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în Lei (valorile fiind exprimate cu două zecimale) și va include: „Formular de
ofertă”(Formular nr. 7) și Anexa la Formularul de ofertă – Centralizator cantitativ - valoric pentru Laborator statie mixturi asfaltice;
Nota: Ofertantul va indica elementele confidențiale ale propunerii financiare – Formularul nr. 4 „Declarație privind partea/părțile din
propunerea tehnică și financiară care au caracter confidențial”.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
1.INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa
constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. In acest sens, Ofertantul va completa in mod corespunzator DUAE,
partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea A "Informatii privind operatorul economic". Toti membrii asocierii
au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile solicitate de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire. De
asemenea, ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Formularul nr. 8 „Acordul de Asociere”,
in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Acesta va fi prezentat intr-un singur
exemplar si va fi semnat, in cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la
dispozitie). Acordul de Asociere va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor
de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participantii in comun la
procedura de atribuire vor prezenta Acordul de asociere autentificat.
Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE .
Toti ofertantii vor prezenta odata cu DUAE acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in
angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta, doar ofertantului clasat pe primul loc.
2.OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE
La intocmirea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile mentionate in Fisa de Date a Achizitiei, precum si sa
completeze toate formularele cuprinse in aceasta Documentatie de Atribuire. In vederea participarii la procedura de achizitie
publica, ofertantul are obligatia de a transmite Oferta si Documentul Unic de Achizitie European in format electronic numai pana la
data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare.
Oferta va contine in mod obligatoriu: a) Propunerea tehnica, b) Propunerea financiara, c) alte documente solicitate prin
documentatia de atribuire, dupa cum urmeaza: Formularul 2 "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea
98/2016", completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea "Formulare" a Documentatiei de Atribuire. Formularul nr. 6
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"Imputernicire", prin care ofertantul desemneaza persoana/persoanele care semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: garantia de participare,
oferta, DUAE, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe
parcursul procedurii de atribuire. Se va avea in vedere corelarea cu informatiile furnizate in DUAE - partea II "Informatii referitoare la
operatorul economic"- sectiunea B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic". Formularul va fi completat conform
modelului prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Formularul nr. 8 „Acordul de Asociere” (daca este cazul),
completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea "Formulare" a Documentatiei de Atribuire.
Nota 1: Oferta, inclusiv formularele si documentele mentionate mai sus, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Nota 2: In scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii au obligatia de a depune initial in SEAP numai DUAE
(documentul unic de achizitii european). DUAE a fost generat electronic de autoritatea contractanta si poate fi accesat la adresa
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd. DUAE va fi obligatoriu semnat cu
semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Ofertantii vor completa DUAE cu respectarea instructiunilor disponibile pe www.e-licitatie.ro in sectiunea dedicata operatorilor
economici a portalului SEAP, precum si a instructiunilor din cuprinsul DUAE, inclusiv in ceea ce priveste situatia ofertelor comune,
subcontractarii, tertilor sustinatori, daca este cazul. Se va avea in vedere Notificarea ANAP nr. 240/2016 si notificarea privind
utilizarea DUAE (site ANAP). Celelalte documente justificative prevazute la pct. III.2 vor fi depuse doar la solicitarea Autoritatii
Contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.
Avand in vedere ca DUAE este documentul unic de achizitii european furnizat in format electronic prin utilizarea formatului
standard stabilit de Comisia Europeana, constand in declaratia pe propria raspundere a operatorului economic cu privire la
indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, in cazul in care DUAE este prezentat in format .xml acesta trebuie semnat electronic de
catre operatorul economic care il completeaza, respectiv de catre ofertant /ofertant asociat /subcontractant /tert sustinator, dupa
caz, iar in cazul in care DUAE este prezentat in format .pdf, acesta va fi semnat olograf de catre reprezentantul legal al ofertantului/
ofertantului asociat /subcontractantului /tertului sustinator, dupa caz, si va fi incarcat in SEAP cu semnatura electronica extinsa.
Nota 3: Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea
contractanta trebuie redactate in limba romana. Toate documentele prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba
decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora. In interpretarea ofertei, limba romana va prevala.
Nota 4: La nivelul DUAE trebuie precizat modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare (daca au fost solicitate), inclusiv
informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul
documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, informatii din care rezulta indeplirea
cerintelor cu privire la dotarea tehnica sau alte asemenea.
Nota 5: Inainte de incheierea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta exemplarele originale ale: contractelor incheiate
cu subcontractantii, in cazul in care parti din contract urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti,
angajamentele de sustinere, Acordul de asociere autentificat (in conformitate cu prevederile art. 54, alin (2) din Legea 98/2016),
dupa caz.

Sectiunea VI Informatii suplimentare
VI.1 Aceasta achizitie este periodica
Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3 Informatii suplimentare
1. Durata contractului este de 90 de zile.
2. Operatorii economici pot accesa DUAE în vederea completării la următoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd .
3. Documentația de atribuire este atașată în integralitatea sa la prezenta Fișă de Date a achiziției. Documentația de atribuire poate fi
descărcată și de pe site-ul Autorității Contractante: www.drdpiasi.ro.
4. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate ”Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire. A se
vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la
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documentațiile de atribuire / răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin
intermediul mijloacelor electronice (on-line).
5. În situația în care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc și au prețuri egale, autoritatea contractantă va
solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conțin prețuri
noi.

VI.4 Proceduri de contestare
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
conform art. 8 din Legea 101/2016

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa: Str. Gh. Asachi, nr. 19; Localitate: Iasi (Iasi); Cod Postal: 700481; Tara: Romania; Codul NUTS: RO213 Iasi; Adresa de e-mail:
drdpis@mail.dntis.ro; Nr de telefon: +40 232214430; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.drdpiasi.ro;
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FORMULARE

Laborator statie mixturi asfaltice

Formularul nr.1
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI
______________________________________
(denumire)

GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:………...................
CĂTRE: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) –
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI
Adresa: IASI, Str. GHEORGHE ASACHI nr. 19, cp 700481
Numărul/ Referinta garantiei de participare: _______________________________
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
,
(denumirea contractului de achizitie publica)
noi ____________________, având sediul înregistrat în
,
(denumirea bancii/societăţii de asigurări)
(adresa bancii/societăţii de asigurări)
reprezentată prin ____________________, în calitate de
,
(nume, prenume)
(funcţie)
ne obligăm în mod irevocabil şi necondiţionat faţa de Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (CNAIR S.A. – DRDP IASI)să
platim suma de
(__________________________),(in litere si in cifre)
la prima sa cerere scrisă, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.
În cererea şi în declaraţia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia
Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (CNAIR S.A. – DRDP IASI), va preciza că suma cerută de ea şi
datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala
ale Ofertantului, in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) şi-a retras oferta în
perioada de valabilitate a acesteia;
b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet
adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa
denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .... si datele de identificare fiscala
ale acestuia) nu a constituit garantia de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de achizitie publica.
c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet,
adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa
denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale
acestuia) a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.
Plata se va face de către noi în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nicio alta formalitate
suplimentară din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia
Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (CNAIR S.A. – DRDP IASI).
În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaratiei mai sus menţionate, acestea ne vor fi
transmise prin intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce
angajează legal instituţia dumneavoastră.
Prezenta garanţie de participare este valabilă până la data de ___________________(data de
expirare), data la care aceasta expiră automat şi în totalitate, daca până la această dată nu s-a primit la
ghişeele noastre din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia
Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (CNAIR S.A. – DRDP IASI), nicio cerere scrisă de executare în
conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus; această garantie de participare devine, în mod
automat, nulă şi neavenită dupa data expirarii, indiferent dacă ne este sau nu restituită.

De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia
Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (CNAIR S.A. – DRDP IASI)si Ofertantul sunt de acord sa
prelungeasca perioada de valabilitate a garanţiei de participare, aceasta se va realiza înainte de data
expirarii cu acordul prealabil al băncii/ societatii de asigurări.
Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea română.
Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legatură cu prezenta garanţie de participare
sunt instanţele judecătoreşti române.
Parafata de Banca/ Societatea de Asigurari _________ în ziua ____ luna ____ anul __________
(semnătura şi ştampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)

Formularul 2

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Declaratie
privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite
la art. 60 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice

Denumirea contractului ..................................................................................................... (se va completa cu
denumirea contractului)
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data
de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert
sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura simplificata pentru atribuirea contractului de ……………
organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Directia Regionala Drumuri si
Poduri Iasi, declar ca ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu se
afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri in
cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati
semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire;
b) ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu
persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau
unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."
Data _______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ Tert
sustinator/Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de
reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert
sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului
sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va
trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.

Formularul nr.3

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de
munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data
de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului/
Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri) la procedura simplificata pentru atribuirea...................................................................................(denumirea
contractului), organizată de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala
de Drumuri si Poduri Iasi, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile
obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de
securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in desfasurarea contractului.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau
unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data ______________

Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
_________________ (semnatura si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract,
Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.

Formularul nr. 4
OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)
DECLARAŢIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential
Titlul: ......................................................

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu),
identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP
…………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al operatorului economic ………………………………
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica
si din propunerea financiara:
a. __________________________________
b. __________________________________
c. __________________________________
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de
proprietate intelectuală, avand in vedere:
1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte
prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte
normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui
informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau
comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire
și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt
confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu
respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la
informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate
sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de
atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de
la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la
informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către
ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală".
5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în
aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr.
134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind
confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar
dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul
comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."
6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod
explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul
scris al respectivilor ofertanți."
De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai
sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Data ______________

Reprezentant legal/imputernicit Ofertant unic/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)

Formularul nr. 5

OFERTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE SI A
CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA CONTRACT

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data
de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului
……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura
simplificata pentru atribuirea contractului ........................................... organizata de Compania Nationala de
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – DRDP Iasi, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost
acestea prevazute in contractul pentru ..............................................
Totodata, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la contract (inclusiv anexele
acestora).
De asemenea, va comunicam ca avem urmatoarele amendamente la clauzele contractuale sus mentionate
(vor fi mentionate amendamentele propuse sau, dupa caz, mentiunea NU ESTE CAZUL):
- ___________________________
- ___________________________
- ___________________________

Data ______________

Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
_________________ (semnatura si stampila)

Formularul nr. 6

OPERATOR ECONOMIC
_______________________ (denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu),
identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP
…………………., in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/
Subcontractantului ……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului
economic), CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……,
nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP ……………………., avand functia de
……………………......, să semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor
de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a
....................................................:
1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);
2. Oferta;
3. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);
4. Documentele de calificare;
5. Raspunsurile la clarificari;
6. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea
din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data
……………
_________________________
(numele persoanei imputernicite)
_________________________
(semnatura persoanei imputernicite)

Denumirea mandantului
S.C. _________________________
reprezentată legal prin
_________________________
(Nume, prenume)
avand functia de
_________________________
(Functie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi stampila)

Formularul nr. 7
OFERTANT
___________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1.
Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii ........................................................................,
reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, in
conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam
………………………………, pentru suma de..............................................................................................lei, (suma
in litere si in cifre), platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
.................................................................. (suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele pe baza
de comanda din partea autoritatii contractante.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 (o suta douazeci) zile, respectiv
pana la data de ..........................., si va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant
intre noi.
5. Precizam ca:
_ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in
mod clar "alternativa";
_ |_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.

Data _______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)

Anexa la Formularul de oferta

Operator economic,
.................................

Centralizatorul cantitativ și valoric pentru Laborator statie mixturi asfaltice
Nr.
Denumire

U.M.

Cantita
te

Laborator statie mixturi asfaltice

Buc.

1

crt
1

Pret unitar
lei fără TVA
....................lei

TVA

Total

.....................lei

...................lei

Operator economic,
.................................

Formularul nr. 8
ACORD DE ASOCIERE
Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr...................,
telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub
nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de
catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: .....................,
reprezentata de ...................................................... având functia de.......................................... , în calitate de asociat
- LIDER DE ASOCIERE
si
S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr...................,
telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................,
sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis
la ............................................, reprezentata de ................................................................., având functia de
.......................................... , în calitate de ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:
 (i -lider de asociere)...............................;
 (ii - Asociat 1) ...........................;
 (iii - Asociat n),
avand ca scop:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de C.N.A.I.R. S.A. – DRDP IASI pentru
atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acorduluicadru)
b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei
comune ca fiind câştigătoare,
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.
Art. 2.2 Asocierea va incheia contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform
prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare
transmiterii de catre C.N.A.I.R. S.A. – DRDP IASI a comunicarii rezultatului procedurii.
Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand
calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).
Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si
juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii
scopului Asocierii.
CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu
C.N.A.I.R. S.A. – DRDP IASI, respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor
obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.
CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ .
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant
autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar,
sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia
cu Beneficiarul.
Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei
comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.
Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile
si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.
Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau
imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre
Partea culpabila.
Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea acordului-cadru
"................................." se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea
prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al
asocierii.
CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:
a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;
b) la indeplinirea in integralitate a obiectului acordul-cadru
c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile
acordului-cadru.
CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE
Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - in calitate de Lider al Asocierii,
sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si
incasarea facturilor aferente acordului-cadru „....................................”.
Datele de identificare sunt urmatoarele:
Numele titularului de cont:
Adresa:
Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Numar cont bancar:
IBAN:
*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin
intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:
Denumire:
Sediul Social:
Cod Unic de Inregistrare:
Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Reprezentant Legal:
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana
juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
…............................................................................................. % (in litere),
…............................................................................................. % (in litere)
Art. 6.3. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,
acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.
Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa
transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului scris
prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Beneficiarului.
Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de furnizare, cu prevederile
contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.
Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in
legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.
(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse
instantelor de drept comun.
(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si
Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ şi fiscal romana, conform
Contractului.
Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.
Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.
LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
Nume si prenume
....................................
(semnatura si stampila)
ASOCIAT 1
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
Nume si prenume
.....................................
(semnatura si stampila)
ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
Nume si prenume
.....................................
(semnatura si stampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.
Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor
statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.
Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor
statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv
orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul "Imputernicire", din cadrul
Documentatiei de atribuire.

