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Reparatii si inlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor
de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP
Iasi
Anunt de participare

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. Gheorghe Asachi, nr. 19; Localitatea: Iasi (Iasi); Cod NUTS: RO213 Iasi;
Cod postal: 700481; Tara: Romania; Persoana de contact: Online in SEAP; Telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432; E-mail:
contact@drdpiasis.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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100122598
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus
Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la: (URL) www.e-licitatie.ro

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
Reparatii si inlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Iasi
Numar referinta: 16054368/2021/14L/S1+2

II.1.2) Cod CPV principal
45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Executarea

II.1.4) Descrierea succinta
Reparatii si inlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Iasi, in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
Termenul limita pana la care operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita
clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 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 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru
depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
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Valoarea fara TVA: 25717950; 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: 45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO21 Nord-Est
Locul principal de executare:
conforn caiet de sarcini si contract subsecventconforn caiet de sarcini si contract subsecvent

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Reparatii si inlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Iasi, in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 80%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Garantia acordata
Descriere: Componenta tehnica Garantia acordata de ofertant va fi corelata cu capitolul „CARACTERISTICI TEHNICE” din Caietul de sarcini (minimum 10 ani de la
data receptiei la teminarea lucrarilor).
Pondere: 20%
Algoritm de calcul: a) Ofertele cu garantia de 10 ani primesc punctajul Pgn = 0 ;
b) Pentru fiecare an intreg in plus fata de garantia minima se acorda patru puncte, dar nu mai mult de 20 puncte: Pgn = (Gon Gmin)*4;
- Gmin = garantia minima acceptata, pentru care se acorda 0 puncte;
- Pgmax = punctajul maxim de 20 puncte;
- Gon = garantia ofertei “n” (oferta care se evalueaza);
- Pgn = punctajul pentru garantia ofertei “n” rezultat dupa aplicarea algoritmului de punctare.
(Mentiune: garantia maxima punctata este de 15 ani. Garantii peste aceasta valoare se puncteaza cu Pgn = 20 puncte)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-
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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
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

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 participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE - Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive
referitoare la condamnari penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" si
Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" - cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr.
98/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara
respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a
unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Totodata, operatorul economic (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator) va depune odata cu oferta
“Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art.
60 din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul nr. C din Sectiunea 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. Danut Pila – Director Regional DRDP IASI, ing. Catalin Gelu Soroceanu – Director Intretinere D.N. si Autostrazi,
ec. Popa Vasile – Director Economic, Sef Serviciu Lucrari de Arta si BMS – ing. Gabriel Pila, jr. Dorel Goțu – Șef Serviciu Juridic, ec.
Stefan Cristian – Sef Birou CFP, Răzvan Lemnaru – Sef Serviciu Achizitii, ec. Anca Ungureanu – Sef Birou Pregătire Documentatii,
Monitorizare, Tudose Sebastian Stefan – Compartiment Analiza Pret.
Se vor depune, odata cu oferta, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul
asociat/ tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde
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cerintelor – Inscrierea in Registrul Comertului".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in
integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde
obiectului contractului.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, etc..
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre
Autoritatea Contractanta.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru
indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe
care o va realiza.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Specificati cifra de afaceri medie anuala
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 (trei) ani (2018, 2019, 2020) trebuie sa fie de cel putin de 8.000.000,00 lei. - In vederea
indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea B
"Capacitatea economica si financiara".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, situatiiile financiare sau extras din situatiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020. Aceste documente
vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea
cerintei.
Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta
este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.
Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea B
"Capacitatea economica si financiara".
Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 –1 Euro = 4,6535 lei , 2019 – 1 Euro = 4,7452 lei,
2020 – 1 Euro = 4,8371 lei;
b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018 , 2019 si 2020
publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de
selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".
Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
- Angajamentul ferm privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia economica si
financiara, in conformitate cu Formularul nr. 3A care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii.
- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (situatii financiare
sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei
privind situatia economica si financiara) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire,
anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a
documentelor.

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat şi dus la bun sfârşit in ultimii 5 ani* lucrari de aceeaşi natură, complexitate,
însemnând lucrări de poduri şi/sau lucrări de montare aparate de acoperirea rosturilor la poduri de şosea, in valoare cumulata de cel
putin 5.000.000,00 lei fără T.V.A., la nivelul unuia sau mai multor contracte.
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*) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
2/2017 (art.13).
Prin „lucrari duse la bun sfarsit” se intelege:
- lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si
tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului;
- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor;
- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. - In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/
tertul sustinator va completa DUAE - “Criterii de selectie” - Sectiunea C “Capacit teh si profesionala”.
La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire
a criteriului: numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, denumirea
contractului/contractelor, beneficiarul/beneficiarii acestora, perioada de executie a lucrarilor, data si numarul documentelor de
receptie (procese verbal, etc.) si/sau ale documentelor constatatoare si/sau ale certificarilor de buna executie, precum si ponderea
si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.
Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea AC, doc justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente emise de beneficiarul lucrarilor si/sau
Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau PV de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau
Certificari de buna executie si/sau Documente/certificate constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiasa toate
elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre
ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca un grup de operatori ec depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - “Crit de selectie” - Sectiunea C “Capacit
tehn si profes”.
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din L nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - “Criterii de selectie” - Sectiunea C “Capacit teh si profes”.
Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu oferta, Angajament ferm
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara Formularul nr. 3B, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii + documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din
care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui
anexe la respectivul angajament.
Documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (documente emise de
beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau PV de receptie pe obiect si/sau Procese
verbale de receptie finala si/sau Certificari de buna executie si/sau Documente/certificate constatatoare emise de autoritatile
contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica) vor fi
prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC.
Nota 5: a) Ptr transform in Lei se va utiliza cursul mediu BNR pentru anul 2016 –1 Euro = 4,4908 lei; 2017 –1 Euro = 4,5681 lei; 2018
–1 Euro = 4,6535 lei , 2019 – 1 Euro = 4,7452 lei, 2020 – 1 Euro = 4,8371 lei
b) Ptr alte monede decat Euro, se transf mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017, 2018, 2019 si 2020
publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Ptr transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
2.) Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice la dispoziţia operatorului economic care execută lucrări pentru realizarea contractului,
in conformitate cu Legea 98/2016 art. 179 lit. j. - In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va
completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" rubrica "Utilaje, instalații și echipament
tehnic".
La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a cerintei –
informațiile privind resursele tehnice necesare pentru derularea contractului.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, certificate/ documente care sa ateste ca dispune/are acces la utilajele si/sau instalatiile si/sau
echipamentele tehnice pentru executarea contractului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia
in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala" rubrica "Utilaje, instalatii si echipament tehnic".
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" rubrica
"Utilaje, instalatii si echipament tehnic".
Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
- Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - Utilaje,
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instalatii si echipamente tehnice, in conformitate cu Formularul nr. 3C. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP
impreuna cu cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente
transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura îndeplinirea
propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (certificate/
documente care sa ateste ca dispune/are acces la utilajele si/sau instalatiile si/sau echipamentele tehnice pentru executarea
contractului) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea Autoritatii Contractante.
3.) Proportia de subcontractare
Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. - In cazul in care ofertantul va
subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa in DUAE procentul de subcontractare aferent fiecarui
subcontractant declarat si informaţii privind partea din contract care urmează a fi subcontractată. De asemenea, fiecare
subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate.
Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre
contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi
semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat
in conditiile legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele,
datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractate;
optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.
In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior
atribuirii contractului, la încheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si
subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum și
sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.
Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza (pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare) vor completa la
rândul lor un DUAE separat, incluzând informatiile referitoare la situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016, precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor pe care se bazeaza
ofertantul.
În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează (pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare)
DUAE va conţine numai informaţiile demonstrarii neincadrarii in situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent in
raport cu domeniul in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul contractului. - In vederea indeplinirii cerintei,
ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de
management de mediu".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme independente, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice
alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii,
echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent
cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
2.) Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent in
raport cu domeniul in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul contractului. - In vederea indeplinirii cerintei
ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde
de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii
contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme independente, respectiv SR EN ISO
14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel
corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca
este cazul.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
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Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-l
obtine pana la momentul prezentarii documentelor din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe
sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului,
echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.2) Conditii referitoare la contract
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

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
Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
Achizitia implica incheierea unui acord-cadru: Da
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru: Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani: -

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

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 achizitiile publice: Nu

IV.2) Informatii administrative
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IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 26.07.2021 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

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: 26.01.2022
Durata in luni: 6

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.07.2021; 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 acordului-cadru este de 48 luni.
2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire poate fi
descarcata si de pe site-ul AC www.drdpiasi.ro.
3. 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 in
termenul stabilit in fisa de date a achizitiei – Sectiunea II.1.4.. 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).
4. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1 avand acelasi punctaj total, oferta declarata
castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei”. Daca printre
ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi
punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei” (au acelasi pret), si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorii de evaluare,
atunci AC va solicita numai acestor ofertanti depunerea de noi propuneri financiare.

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) www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
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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: strada Gheorghe Asachi nr.19; Localitatea: Iasi (Iasi); Cod postal: 700481; Tara: Romania; Telefon: +40 232214430; Fax: +40
232214432; E-mail: contact@drdpiasi.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpiasi.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2021
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Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
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. Gheorghe Asachi, nr. 19; Localitate: Iasi (Iasi); Cod Postal: 700481; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO213 Iasi; Adresa de e-mail: contact@drdpiasis.ro; Nr de telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432; Persoana
de contact: Online in SEAP; 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 18
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:
Reparatii si inlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Iasi
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 16054368/2021/14L/S1+2

II.1.2 Cod CPV Principal:
45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:
Lucrari
Executare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii si inlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Iasi, in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
Termenul limita pana la care operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita
clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 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 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru
depunerea ofertelor.
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II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 25717950 ; 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: RO21 Nord-Est
Locul principal de executare:
conforn caiet de sarcini si contract subsecvent

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Reparatii si inlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Iasi, in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.

II.2.5 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Pretul ofertei

Componenta financiara

80%
Punctaj maxim factor: 80

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Garantia acordata

Componenta tehnica Garantia acordata de ofertant va fi
corelata cu capitolul
„CARACTERISTICI TEHNICE” din
Caietul de sarcini (minimum 10 ani
de la data receptiei la teminarea
lucrarilor).

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: a) Ofertele cu garantia de 10 ani primesc punctajul Pgn = 0 ;
b) Pentru fiecare an intreg in plus fata de garantia minima se acorda patru puncte, dar nu mai mult de 20
puncte: Pgn = (Gon - Gmin)*4;
- Gmin = garantia minima acceptata, pentru care se acorda 0 puncte;
- Pgmax = punctajul maxim de 20 puncte;
- Gon = garantia ofertei “n” (oferta care se evalueaza);
- Pgn = punctajul pentru garantia ofertei “n” rezultat dupa aplicarea algoritmului de punctare.
(Mentiune: garantia maxima punctata este de 15 ani. Garantii peste aceasta valoare se puncteaza cu Pgn = 20
puncte)
Punctaj maxim total: 100

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 48; Durata in zile : 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
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II.3 Ajustarea pretului contractului
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost
emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite
taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în cresterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;
b) pe piața au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicelui de cost în construcții pentru
elementele constituitive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor de bază cărora s-a fundamentat
pretul contractului, ajustarea făcându-se potrivit indicelui de cost în construcții, comunicat de Institutul Național de Statistică.
Ajustarea de pret se va face după următoarea formulă de ajustare:
An = In/Io, unde:
- In – indicele de cost în construcții – Lucrări de întreținere și reparații curente, publicat de Institutul Național de Statistică în
Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii ˮnˮ;
- Io – indicele de cost în construcții - Lucrări de întreținere și reparații curente, aplicabil cu 60 de zile înainte de data depunerii
ofertelor.
A se vedea prevederile contractuale.

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 participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE - Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive
referitoare la condamnari penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" si
Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" - cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr.
98/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara
respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a
unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Totodata, operatorul economic (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator) va depune odata cu oferta
“Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art.
60 din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul nr. C din Sectiunea 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. Danut Pila – Director Regional DRDP IASI, ing. Catalin Gelu Soroceanu – Director Intretinere D.N. si Autostrazi,
ec. Popa Vasile – Director Economic, Sef Serviciu Lucrari de Arta si BMS – ing. Gabriel Pila, jr. Dorel Goțu – Șef Serviciu Juridic, ec.
Stefan Cristian – Sef Birou CFP, Răzvan Lemnaru – Sef Serviciu Achizitii, ec. Anca Ungureanu – Sef Birou Pregătire Documentatii,
Monitorizare, Tudose Sebastian Stefan – Compartiment Analiza Pret.
Se vor depune, odata cu oferta, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul
asociat/ tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde
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cerintelor – Inscrierea in Registrul Comertului".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in
integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde
obiectului contractului.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, etc..
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre
Autoritatea Contractanta.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru
indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe
care o va realiza.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Specificati cifra de afaceri medie anuala
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 (trei) ani (2018, 2019, 2020) trebuie sa fie de cel putin de 8.000.000,00 lei.
Modalitatea de indeplinire:
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea B
"Capacitatea economica si financiara".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, situatiiile financiare sau extras din situatiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020. Aceste documente
vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea
cerintei.
Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta
este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.
Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea B
"Capacitatea economica si financiara".
Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 –1 Euro = 4,6535 lei , 2019 – 1 Euro = 4,7452 lei,
2020 – 1 Euro = 4,8371 lei;
b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018 , 2019 si 2020
publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de
selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".
Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
- Angajamentul ferm privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia economica si
financiara, in conformitate cu Formularul nr. 3A care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii.
- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (situatii financiare
sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei
privind situatia economica si financiara) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire,
anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a
documentelor.

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat şi dus la bun sfârşit in ultimii 5 ani* lucrari de aceeaşi natură, complexitate,
însemnând lucrări de poduri şi/sau lucrări de montare aparate de acoperirea rosturilor la poduri de şosea, in valoare cumulata de cel
putin 5.000.000,00 lei fără T.V.A., la nivelul unuia sau mai multor contracte.
*) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
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2/2017 (art.13).
Prin „lucrari duse la bun sfarsit” se intelege:
- lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si
tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului;
- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor;
- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
Modalitatea de indeplinire:
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - “Criterii de selectie” - Sectiunea C
“Capacit teh si profesionala”.
La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire
a criteriului: numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, denumirea
contractului/contractelor, beneficiarul/beneficiarii acestora, perioada de executie a lucrarilor, data si numarul documentelor de
receptie (procese verbal, etc.) si/sau ale documentelor constatatoare si/sau ale certificarilor de buna executie, precum si ponderea
si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.
Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea AC, doc justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente emise de beneficiarul lucrarilor si/sau
Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau PV de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau
Certificari de buna executie si/sau Documente/certificate constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiasa toate
elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre
ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca un grup de operatori ec depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - “Crit de selectie” - Sectiunea C “Capacit
tehn si profes”.
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din L nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - “Criterii de selectie” - Sectiunea C “Capacit teh si profes”.
Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu oferta, Angajament ferm
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara Formularul nr. 3B, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii + documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din
care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui
anexe la respectivul angajament.
Documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (documente emise de
beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau PV de receptie pe obiect si/sau Procese
verbale de receptie finala si/sau Certificari de buna executie si/sau Documente/certificate constatatoare emise de autoritatile
contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica) vor fi
prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC.
Nota 5: a) Ptr transform in Lei se va utiliza cursul mediu BNR pentru anul 2016 –1 Euro = 4,4908 lei; 2017 –1 Euro = 4,5681 lei; 2018
–1 Euro = 4,6535 lei , 2019 – 1 Euro = 4,7452 lei, 2020 – 1 Euro = 4,8371 lei
b) Ptr alte monede decat Euro, se transf mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017, 2018, 2019 si 2020
publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Ptr transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice la dispoziţia operatorului economic care execută lucrări pentru realizarea contractului,
in conformitate cu Legea 98/2016 art. 179 lit. j.
Modalitatea de indeplinire:
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala" rubrica "Utilaje, instalații și echipament tehnic".
La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a cerintei –
informațiile privind resursele tehnice necesare pentru derularea contractului.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, certificate/ documente care sa ateste ca dispune/are acces la utilajele si/sau instalatiile si/sau
echipamentele tehnice pentru executarea contractului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia
in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala" rubrica "Utilaje, instalatii si echipament tehnic".
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" rubrica
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"Utilaje, instalatii si echipament tehnic".
Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
- Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - Utilaje,
instalatii si echipamente tehnice, in conformitate cu Formularul nr. 3C. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP
impreuna cu cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente
transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura îndeplinirea
propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (certificate/
documente care sa ateste ca dispune/are acces la utilajele si/sau instalatiile si/sau echipamentele tehnice pentru executarea
contractului) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea Autoritatii Contractante.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Proportia de subcontractare
Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire:
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa in DUAE procentul de
subcontractare aferent fiecarui subcontractant declarat si informaţii privind partea din contract care urmează a fi subcontractată. De
asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate.
Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre
contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi
semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat
in conditiile legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele,
datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractate;
optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.
In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior
atribuirii contractului, la încheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si
subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum și
sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.
Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza (pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare) vor completa la
rândul lor un DUAE separat, incluzând informatiile referitoare la situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016, precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor pe care se bazeaza
ofertantul.
În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează (pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare)
DUAE va conţine numai informaţiile demonstrarii neincadrarii in situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent in
raport cu domeniul in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire:
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de
asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme independente, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice
alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii,
echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent
cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
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Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent in
raport cu domeniul in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire:
In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de
asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va
prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme
independente, respectiv SR EN ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de
atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-l
obtine pana la momentul prezentarii documentelor din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe
sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului,
echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
in cuantum de 50.000 lei. Garantia de participare va avea valabilitate minimum 6 luni de la termenul limita de primire a ofertei.
Garantia de participare se poate constitui prin:
- instrument de garantare (se recomanda folosirea Formularului A) emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de
o societate de asigurari, in conditiile legii;
- virament bancar la BCR Iasi RO33RNCB0175008094080037 (RON);
Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii
anuntului de participare.
Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere
a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garantiei de participare se va
posta obligatoriu in SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa) pana la data si ora limita de primire a ofertelor.
Nota: 1. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca
acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi
prezentata insotita de traducerea autorizata in limba romana.
2. In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta si POLITA DE
ASIGURARE/CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de asigurare/
contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de
traducerea autorizata in limba romana.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei. A se vedea
valabilitatea ofertei mentionata la pct. IV 2.6. din Anuntul de participare.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
10% din valoarea contractului, fara TVA.
Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 40 din HG 395/2016 si se va constitui in termen de 5
zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent. A se vedea prevederile contractuale. Autoritatea contractanta va
elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016. Se recomanda folosirea Formularului
B.1/B.2 din Sectiunea "Formulare" a Documentatiei de Atribuire.

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;
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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
Licitatie deschisa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Acord-cadru
Acord cu un singur operatorAcord cu un singur operator
Durata acordului cadru: 48 luni
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: - minim 1 contract subsecvent pe an.
- valoarea celui mai mare contract subsecvent: 5.001.520,00 lei faraTVA.
Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul
unui singur contract subsecvent sunt inscrise in Anexa nr. 2 de la Caietul de sarcini.

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.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

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
6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in caietul de
sarcini. Din Propunerea tehnica trebuie sa reiasa modul concret de indeplinire a cerintelor din caietul de sarcini. Informatiile din
propunerea tehnica trebuie sa permita verificarea corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini, cu detalierea modului de
indeplinire a tuturor conditiilor din acesta.
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Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.E.A.P. în acest sens, respectiv „Documente de calificare și
propunere tehnică” și va include:
1. Formularul de Propunere Tehnică - Formularul nr. 4.
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod
facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul caietului de sarcini.
2. Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si
privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", conform reglementarilor in vigoare la nivel national si care vor fi
respectate pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de
Atribuire. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la
domeniile: - mediului: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:http://www.anpm.ro/ro/legislatie; - social si al
relatiilor de munca: Inspectoratul Teritorial de munca sau de pe site-ul Inspectiei Muncii http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Formularul va fi completat atat de catre ofertant, cat si de subcontractantii
declarati in oferta.
3. Formularul nr. 6 „Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential” in
conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57
din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.
In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016 – “Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care
informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale
întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.
Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau
fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de
confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)."
Neprezentarea Formularului presupune ca oferta nu contine elemente confidentiale si va fi tratata ca atare.
4. Formularul nr. 7 – “Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale precum si a clarificarilor/
modificarilor/ completarilor la acordul-cadru si/sau contract subsecvent”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea
„Formulare” a Documentatiei de Atribuire.
Nota 1: Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. Propunerea tehnica, inclusiv
toate formularele mentionate mai sus, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi transmise in SEAP in format electronic numai pana la data si
ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare, in conformitate cu prevederile art. 60 alin (1) din HG
395/2016. Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele mentionate mai sus, vor fi incarcate in SEAP in sectiunile specifice
disponibile in sistemul informatic numai de catre operatorii economici inregistrati.
Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Tehnice cu cerintele caietului de sarcini, Autoritatea
Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic,
semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totala a Propunerii Financiare, in conformitate cu prevederile art. 60, alin. (2) din HG 395/2016.
Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice,
fiind incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea
propunerii financiare. Propunerea financiara va fi incarcata in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de
catre operatorii economici inregistrati. Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a Propunerii Financiare in SEAP si
incarcarea documentelor de fundamentare a valorii Propunerii Financiare in alta sectiune decat cea exclusiv dedicata de SEAP
pentru aceasta operatiune atrage dupa sine neinregistrarea lor ca ofertanti in sectiunea "Detalii procedura - Evaluare" si la
imposibilitatea realizarii evaluarii ofertelor acestora. Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei. In vederea compararii
unitare a ofertelor, toate preturile vor fi exprimate în cifre cu doua zecimale.
Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt:
a) Formularul nr. 8 „Formular de oferta”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de
Atribuire si
b) Anexa la Formularul de oferta, semnate de reprezentatul legal al Ofertantului.
Nota 1: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea valorii propunerilor financiare determinate prin inmultirea pretului unitar
cu cantitatea maxima a acordului-cadru, prin raportare la valoarea maxima a acordului cadru. Propunerea financiara trebuie sa se
incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, precum si sa nu se afle in
situatia prevazuta la art. 210 din Legea 98/2016.
Nota 2: Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii financiare – Formularul nr. 6 „Declaratie privind partea/partile
din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential”.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
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1. 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 in format electronic si de a completa în SEAP DUAE (documentul unic de
achizitii european) numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare.
Oferta va contine: a) Propunerea tehnica, b) Propunerea financiara, c) alte documente solicitate prin documentatia de atribuire, dupa
cum urmeaza:
- Formularul C "Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea
definite la art. 60 din Legea 98/2016", completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea "Formulare" a Documentatiei
de Atribuire.
- Formularul nr. 1 "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, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe
parcursul procedurii de atribuire. Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei
de Atribuire.
- Formularul nr. 2 „Acordul de Asociere” (daca este cazul), completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea
"Formulare" a Documentatiei de Atribuire.
- Formularul nr. 3A „Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia
economica si financiara” (daca este cazul) completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea "Formulare" a
Documentatiei de Atribuire, daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei privind
capacitatea economica si financiara, impreuna cu documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din
care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere.
- Formularul nr. 3B „Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea
tehnica si/sau profesionala - experienta similara” (daca este cazul) completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea
"Formulare" a Documentatiei de Atribuire, daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei
privind capacitatea tehnica-experienta similara, impreuna cu documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii
sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului
angajament de sustinere.
- Formularul nr. 3C „Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea
tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice” (daca este cazul) completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea
„Formulare” a Documentatiei de Atribuire, daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei
privind capacitatea tehnica - resurse transferabile, impreuna cu documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii
sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului
angajament de sustinere.
Acordul de subcontractare (daca este cazul), etc..
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: În scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii au obligatia de a completa în SEAP DUAE (documentul
unic de achizitii european).
Ofertantul/ofertantul asociat/ tertul/ subcontractantul va/vor completa DUAE pe baza formularului standard disponibil in SEAP,
inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei.
In vederea completarii DUAE, ofertantul va consulta:
- Ghidul de utilizare - Document Unic de Achiziţie European - Informații pentru Operator Economic, pus la dispozitie in SEAP http://e-licitatie.ro/pub/archive/news-feed/100000440;
- Notificarea privind utilizarea duae in procedurile desfasurate exclusive prin mijloace electronice http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/;
- Notificarea privind utilizarea duae integrat in seap - http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/.
Documente justificative mentionate in vederea indeplinirii cerintelor de calificare vor fi depuse doar la solicitarea autoritatii
contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.
Nota 3: Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise între ofertant si autoritatea
contractanta trebuie redactate în limba româna. 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. În interpretarea ofertei, limba româna va prevala.
Nota 4 : 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.
Nota 5 : În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta documente
echivalente celor solicitate la nivelul documentaţiei de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii
Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor/autorizaţiilor în cauză.
Pentru a se evita aparitia unor erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de catre ofertanti,
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autoritatea contractanta solicita operatorilor economici sa procedeze la numerotarea, insotita de cate un opis, de la prima la
ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertelor, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte
documente care insotesc oferta, astfel incat acestea sa poata fi identificate in mod facil.
2. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA (daca este cazul)
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. 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 oferta, Formularul nr. 2 „Acordul de Asociere”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea
„Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in cazul in care oferta este depusa in asociere. 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.
3. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI (daca este cazul)
Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare,
ofertantul are obligatia de a mentiona explicit denumirea operatorului economic/operatorilor economici care au calitatea de tert
sustinator/terti sustinatori. De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile
solicitat in legatura cu sustinerea acordata. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta,
odata cu oferta, Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului + documentele transmise
de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Acestea vor fi semnate cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii.
Nota: In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor terti pentru indeplinirea criteriilor privind capacitatea
tehnica si profesionala, se vor aplica prevederile art. 182 - 185 din Legea 98/2016, precum si prevederile art. 48-50 din HG 395/2016.

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 acordului-cadru este de 48 luni.
2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire poate fi
descarcata si de pe site-ul AC www.drdpiasi.ro.
3. 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 in
termenul stabilit in fisa de date a achizitiei – Sectiunea II.1.4.. 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).
4. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1 avand acelasi punctaj total, oferta declarata
castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei”. Daca printre
ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi
punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei” (au acelasi pret), si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorii de evaluare,
atunci AC va solicita numai acestor ofertanti depunerea de noi propuneri financiare.

VI.4 Proceduri de contestare
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
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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) 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: strada Gheorghe Asachi nr.19; Localitate: Iasi (Iasi); Cod Postal: 700481; Tara: Romania; Codul NUTS: RO213 Iasi; Adresa de
e-mail: contact@drdpiasi.ro; Nr de telefon: +40 232214430; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.drdpiasi.ro;
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FORMULARE

Reparatii si inlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la
poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Iasi

1

INSTITUTIE DE CREDIT/ SOCIETATEA DE ASIGURARI
______________________________________
(denumire)

Formularul A

GARANTIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a acordului-cadru/contractului:

……………………………………
CATRE: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – DIRECTIA REGIONALA DE
DRUMURI SI PODURI IASI
Adresa: ROMANIA, IASI, Gheorghe Asachi nr. 19, CP 700481
Cod Unic de Înregistrare 16054368
Numarul/ Referinta garantiei de participare: _______________________________
Cu privire la procedura pentru atribuirea acordului-cadru/contractului
,
(denumirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica)
noi ____________________, avand sediul inregistrat in
,
(denumirea institutiei/societatii de asigurari)
(adresa institutiei de credit/societatii de asigurari)
reprezentata prin ____________________, in calitate de
,
(nume, prenume)
(functie)
ne obligam in mod irevocabil şi neconditionat fata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA –
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (CNAIR S.A. – DRDP IASI), sa platim suma de
(__________________________),
(in litere si in cifre)
la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.
In cererea şi in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri
si Poduri Iasi (CNAIR S.A. – DRDP IASI), va preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai
multora dintre situatiile urmatoare:
a) 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) şi-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) Oferta sa fiind stabilita caştigatoare, 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 sa semneze acordul-cadru in perioada de
valabilitate a ofertei.
Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata şi fara nicio alta formalitate suplimentara din
partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi.
In scopul identificarii cererii dvs. de plata şi a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi transmise prin
intermediul bancii dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce angajeaza legal institutia
dumneavoastra.
Prezenta scrisoare de garantie de participare este valabila pana la data de ___________________("data de expirare"),
data la care aceasta expira automat şi in totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul prezentei garantii ne este restituit
sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghişeele noastre din partea Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi, nicio cerere scrisa de executare in conformitate cu
termenii şi conditiile specificate mai sus; aceasta garantie de participare devine, in mod automat, nula şi neavenita dupa data
expirarii, indiferent daca ne este sau nu restituita.
In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea anularii,
aceasta va fi insotita de o adresa din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia
Regionala de drumuri si Poduri Iasi conform careia noi.....(numele si adresa institutiei de credit/societatii de asigurare) suntem
eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.
De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri
si Poduri Iasi si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei de participare, aceasta se va realiza
inainte de data expirarii cu acordul prealabil al institutiei de credit/ societatii de asigurari.
Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere,
publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus.
Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.
Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de participare sunt
instantele judecatoreşti romane.
Parafata de Institutie de credit/ Societatea de Asigurari _________ in ziua ____ luna ____ anul __________
(semnatura şi ştampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)
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Formularul B.1
Scrisoare de Garanţie Bancara de Bună Executie nr. ........... din data de .............
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoana juridica romana cu sediul
in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi
(D.R.D.P. Iasi) (denumita in continuare "Autoritate Contractanta/Beneficiar")
Denumirea Contractului ____________________
Contractul nr.___________

Catre:

Am fost informati că _________(nume/adresa/date de identificare fiscala),(denumită în continuare „Principal”) este
Executantul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obțină o garanție de bună execuție.
La cererea Principalului, noi ____(numele si adresa bancii emitente a garantiei) ne angajăm prin prezenta în mod
necondiționat și irevocabil să vă plătim la prima cerere, dumneavoastră, Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI), in calitate de "Autoritate
Contractanta/Beneficiar", orice sumă sau sume care nu depășesc în total valoarea de ___________ Lei („valoarea garantată”, adică:
_________), la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise si a declaratiei dumneavoastră scrise cu privire la culpa
"Principalului" care să menționeze următoarele:
a) Principalul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract, şi
b) Felul în care Principalul este în culpă.
Orice cerere de plată si declaratie trebuie să contină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie
autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea si declaratia autentificate trebuie să fie primite de
către noi, la adresa noastră si anume ______ (adresa bancii emitente a garantiei), la data sau înaintea datei de _________ („data
de expirare”), moment în care această garanție va expira.
Am fost informati că Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI), in calitate de (”Autoritate Contractanta/Beneficiar”) poate cere
Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garantie de bună execuție dacă nu au fost indeplinite toate obligatiile
asumate de catre Principal potrivit prevederilor prezentului contract, cu 28 de zile inaintea acestei date de expirare.
Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii si a declaratiei
dumneavoastră scrise, mentionând faptul că nu au fost indeplinite toate obligatiile asumate de Principal in cadrul prezentului
contract si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita.
Această garantie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere,
publicate cu numărul 758 de către Camera Internatională de Comert de la Paris, cu exceptia celor mentionate mai sus.
Competența să soluționeze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garantie de bună execuție revine
instantelor judecătoresti din Romania.
Data ________________________

Semnătura (semnături) ________________________
[stampila organismului care furnizează garantia]
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Formularul B.2
Scrisoare de Garanţie de Bună Executie nr. ........... din data de .............

Catre:

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoana juridica romana cu sediul
in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri
Iasi (D.R.D.P. Iasi) (denumita in continuare "Autoritate Contractanta/Beneficiar")

Denumirea Contractului ____________________
Contractul nr.___________
Am fost informati că _________(numele/adresa/date de identificare fiscala),(denumită în continuare „Principal”) este
Executantul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obțină o garanție de bună execuție.
La cererea Principalului, noi ____(numele si adresa societăți de asigurare emitente a garantiei) ne angajăm prin prezenta
în mod necondiționat și irevocabil să vă plătim la prima cerere, dumneavoastră, Companiei Nationale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A. -D.R.D.P. IASI), in calitate de
"Autoritate Contractanta/Beneficiar", orice sumă sau sume care nu depășesc în total valoarea de ___________ Lei („valoarea
garantată”, adică: _________), la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise si a declaratiei dumneavoastră scrise cu
privire la culpa "Principalului" care să menționeze următoarele:
a) Principalul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract, şi
b) Felul în care Principalul este în culpă.
Orice cerere de plată si declaratie trebuie să contină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie
autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea si declaratia autentificate trebuie să fie primite de
către noi, la adresa noastră si anume ______ (societății de asigurare emitente a garantiei), la data sau înaintea datei de
_________ („data de expirare”), moment în care această garanție va expira.
Am fost informati că Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI), in calitate de (”Autoritate Contractanta/Beneficiar”) poate cere
Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garantie de bună execuție dacă nu au fost indeplinite toate obligatiile
asumate de catre Principal potrivit prevederilor prezentului contract, cu 28 de zile inaintea acestei date de expirare.
Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii si a declaratiei
dumneavoastră scrise, mentionând faptul că nu au fost indeplinite toate obligatiile asumate de Principal in cadrul prezentului
contract si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita.
Această garantie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere,
publicate cu numărul 758 de către Camera Internatională de Comert de la Paris, cu exceptia celor mentionate mai sus.
Competența să soluționeze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garantie de bună execuție revine
instantelor judecătoresti din Romania.
Semnătura (semnături) _____________________________
[stampila organismului care furnizează garantia]
Nota : In situatia in care, Scrisoarea de Garantie de Buna Executie este emisa de catre o Societate de Asigurari, aceasta va fi
insotita in mod automat de catre Adresa de Angajament. In situatia contrara, Scrisoarea nu va putea fi aprobata de catre
C.N.A.I.R. S.A.
Data ________________________
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Formularul C

Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese,
asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016
Denumirea contractului/ acordului-cadru.........................................................................
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 de licitatie deschisa
pentru atribuirea contractului de ................................................, organizata de Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, declar ca ofertantul individual/ ofertantul asociat/
tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane
care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
b) ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în
cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi 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 işi desfaşoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand,
potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveşte la producerea acelei consecinte, se pedepseşte cu inchisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda."

Data _______________

Reprezentant legal Ofertant individual/ 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.
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Formularul nr. 1
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
……………………......, sa 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. Documentele de calificare;
4. Raspunsurile la clarificari;
5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii 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. _________________________
reprezentata legal prin
_________________________
(Nume, prenume)
avand functia de
_________________________
(Functie)
___________________________
(Semnatura autorizata şi stampila)
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Formularul nr. 2
ACORD DE ASOCIERE
Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :
S.C., cu sediul in ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon .......... ..........., fax .........................,
inmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de inregistrare
...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la
.........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de .... avand functia de.......................................... , in
calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si
S.C................................................., cu sediul in .................................., str. ................................, Nr..................., telefon
....................., fax ................................, inmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr.
..........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la
............................................, reprezentata de ..............., avand functia de .......................................... , in 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 achizitie publica organizata de C.N.A.I.R. S.A. – DRDP IASI pentru atribuirea
contractului /acordului cadru .........(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind
caştigatoare,
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 ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu C.N.A.I.R. S.A. –
DRDP IASI, respectiv pana 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 imputerniceşte .............................., avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei comune şi
depunerea acesteia in numele şi pentru asocierea constituita 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.
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Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului "................................."
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 contractului
c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.
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 Contractului
„....................................”.
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, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
…........................................... % (in litere),
…........................................... % (in litere)
Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului, acordandu-si sprijin
de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate 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 transmita
cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte
Parti cat şi al Beneficiarului.
Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveşte termenele şi conditiile de executare a lucrarilor, cu prevederile
contractului ce se va incheia intre …............................... (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 incheiat astazi ….................................. in …........ exemplare.
LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
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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 contine clauzele obligatorii, partile putand adauga 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.

9

Terţ susţinător
(denumirea)

Formularul nr. 3A

ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la situatia economica si financiara
Către: COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A prin Direcţia
Regională Drumuri şi Poduri Iaşi
Adresa: Iaşi, Soseaua Nationala, nr. 23, jud. Iaşi
Intervenit intre ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si ....................... (denumirea
ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului/ acordului-cadru …………………………..……, pentru
indeplinirea cerintei de calificare privind situatia economica si financiara.
Noi ....................... (denumirea terţului susţinător financiar), în situația în care contractantul ................ (denumirea
ofertantului) întâmpină dificultăți de natură financiara pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil
autorității contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate
de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de autoritatea contractantă in cazul
în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil
sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea
ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin
prezentul anagajament.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde in mod solidar cu
______________(denumirea ofertantului) pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom duce la indeplinire
obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că
invocam susținerea acordata de
............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă
din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului si garantam
materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), vom raspunde in mod solidar cu
______________(denumirea tertului sustinator) pentru executarea contractului, in situatia in care ______________(denumirea
tertului sustinator) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice
pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinător) pentru
nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm.
Acordarea susţinerii privind situatia economica si financiara nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor
care au fost incluse în propunerea financiară.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG nr.
395/2016 si ale art. 182 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim,
îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind situatia economica si financiara acordat
............................................................ (denumirea ofertantului).
Data completării,
...........................

Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)
Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016, odata cu angajamentul ferm, ofertantul va prezenta
documentele transmise acestuia de tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la
angajamentul ferm.
Documentele prezentate trebuie să indice care sunt concret resursele financiare pe care terțul le mobilizează în cazul în care
operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de
obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm.
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea
sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata
pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.
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Tert sustinator
..........................
(denumirea)

Formularul nr. 3B

ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica – experienta similara
Catre, ..........................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Intervenit intre ....................... (denumirea si datele de identificare ale tertului sustinator) si ....................... (denumirea
ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului/ acordului-cadru de ............... …………………….., pentru
indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.
Noi ....................... (denumirea tertului sustinator), in situatia in care contractantul ................ (denumirea ofertantului)
intampina dificultati de natura tehnica pe parcursul derularii contractului, garantam neconditionat si irevocabil, autoritatii
contractante sustinerea necesara pentru indeplinirea contractului conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de
....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta.
Noi, ............................................ (denumirea tertului sustinator), vom raspunde fata de autoritatea contractanta in cazul
in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.
In acest sens, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia .......... (denumirea ofertantului)
resursele tehnice necesare pentru indeplinirea integrala, reglementara si la termen a contractului de achizitie publica.
Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala, reglementara si la termen
obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant
si autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea acordata de
............................................ (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezulta
din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam
materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice
pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea tertului sustinator) pentru
nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm.
Acordarea sustinerii privind capacitatea tehnica/ profesionala nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor
care au fost incluse in propunerea financiara.
Noi, .................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind experienţa similară, ………….pentru îndeplinirea
contractului de achiziţie publică ............................(denumirea contractului) sunt reale.
Totodată, declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezentul angajament.
Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 48 din HG
395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim,
indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind capacitatea tehnica acordat
............................................................ (denumirea ofertantului).

Data completarii,
Tert sustinator ..................... (semnatura autorizata)
Ofertant..................... (semnatura autorizata)
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Cod CPV
Nr.
crt.

Obiect contract

Denumirea/
nume beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
executantului*)

Preţ contract
sau valoarea
lucrarilor (în
cazul unui
contract aflat în
derulare)

Procent
prestat în
perioada de
referință
(%)

Perioadă
derulare
contract**)

1
2
...

Data ................................
Terţ susţinător,
………………………….
(semnătura autorizata şi stampila)

Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016, odata cu angajamentul ferm, ofertantul va prezenta
documentele transmise acestuia de tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la
angajamentul ferm.
Documentele prezentate trebuie să indice care sunt concret resursele tehnice pe care terțul le mobilizează în cazul în care
operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de
obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm.
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea
sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata
pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider
de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrarilor.
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Formularul nr. 3C
Tert sustinator
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice
Catre, ........................
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completa)
Intervenit intre ....................... (denumirea si datele de identificare ale tertului sustinator) si ....................... (denumirea
ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului/ acordului-cadru de ................................................, pentru
indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.
Noi ....................... (denumirea tertului sustinator), in situatia in care contractantul ................ (denumirea ofertantului)
intampina dificultati de natura tehnica pe parcursul derularii contractului, garantam neconditionat si irevocabil, autoritatii
contractante sustinerea necesara pentru indeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de
....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant şi autoritatea contractanta.
Noi, ............................................ (denumirea tertului sustinator), vom raspunde fata de autoritatea contractanta in cazul
in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.
In acest sens, ne obligam in mod ferm, neconditionat şi irevocabil, sa punem la dispozitia .......... (denumirea ofertantului)
utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea integrala, reglementara şi la termen a contractului de
achizitie publica.
Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, dupa caz, pe care noi (denumirea tertului sustinator) le vom
mobiliza in cazul in care contractantul ................ (denumirea ofertantului) intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului sau se afla in imposibilitatea de a derula contractul sunt urmatoarele:
1.....................
2.....................
3.....................etc.
Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala, reglementara si la termen
obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant
şi autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea acordata de
............................................ (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezulta
din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam
materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice
pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea tertului sustinator) pentru
nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm.
Acordarea sustinerii privind capacitatea tehnica/ profesionala nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor
care au fost incluse in propunerea financiara.
Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 48 din HG
395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim,
indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind capacitatea tehnica acordat ..........
(denumirea ofertantului).

Data completarii,
...........................
Tert sustinator ..................... (semnatura autorizata)
Ofertant..................... (semnatura autorizata)

Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016, odata cu angajamentul ferm, ofertantul va prezenta
documentele transmise acestuia de tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la
angajamentul ferm.
Documentele prezentate trebuie să indice care sunt concret resursele tehnice pe care terțul le mobilizează în cazul în care
operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de
obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm.
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea
sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata
pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.
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Formularul nr. 4
OFERTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)
PROPUNEREA TEHNICA
Titlul acordului- cadru/ contractului: …………………….
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea tehnica astfel incat sa respecte specificatiile
precizate in caietul de sarcini. Din Propunerea tehnica trebuie sa reiasa modul concret de indeplinire a cerintelor din
caietul de sarcini. Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita verificarea corespondentei cu
cerintele din caietul de sarcini, cu detalierea modului de indeplinire a tuturor conditiilor din acesta.

Pentru structurarea informatiei, ofertantul va completa si va include in Propunerea sa Tehnica cel putin
urmatoarele sectiuni:
I. Metodologia de lucru
Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea executiei lucrarilor conform cerintelor
din caietul de sarcini.
II. Programul antreprenorului de control al calitatii
Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii.
III. Echipamente si/sau instalatii si/sau utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului
IV. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului si modalitatea de asigurare a
accesului la specialistii necesari.
V. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice raportat la cerintele
solicitate prin Caietul de Sarcini si documentatia tehnica.
Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - IV din prezentul formular,
orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate
toate cerintele solicitate prin caietul de sarcini si documentatia tehnica.
De asemenea, ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica
urmatoarele formulare:
- Formularul nr. 5 „Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al
relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca”, in conformitate cu
modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.
- Formularul nr. 6 „Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter
confidential” in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in
vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.
- Formularul nr. 7 „Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale si a
clarificarilor/modificarilor/completarilor la acordul-cadru si/sau contract subsecvent”, in conformitate cu
modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.
In vederea acordarii punctajului, ofertantii vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte
elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

Garantia acordata

Data ______________

__________ ani

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

14

Formularul nr. 5
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
imputernicit
al
Ofertantului/
Subcontractantului
……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie
deschisa pentru atribuireaacordului – cadru/ contractului de ................................................ organizata 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 executia lucrarilor.
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 işi desfaşoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand,
potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveşte la producerea acelei consecinte, se pedepseşte cu inchisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda.".

Data ______________

Reprezentant 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.
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Formularul nr. 6
OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DECLARATIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential
Titlul contractului/ acordului-cadru: ................................................
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, 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 in ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de
proprietate intelectuala, avand in vedere:
1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 din Legea 98/2016:
- (1) „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile
de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă
are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau
fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale
întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.
- (4) Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din
propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal,
secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii
economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind
confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă,
în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)”.
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire
și indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica și/sau din propunerea financiara sunt
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se realizeaza cu
respectarea termenelor și procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la
informatiile de interes public și nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate
sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupa comunicarea rezultatului procedurii de
atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depași o zi lucratoare de la
data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la
informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de catre
ofertanti ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala".
5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in
aceleași conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr.
134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara ca fiind
confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar
dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce privește secretul
comercial și proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba."
6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de catre ofertanti, in mod
explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte este permisa numai cu acordul scris
al respectivilor ofertanti."
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 Ofertant unic/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
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Formularul nr. 7
OFERTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE SI A
CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA ACORDUL-CADRU SI/SAU SUBSECVENT

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 de achizitie pentru atribuirea contractului/ acorduluicadru...........................................organizată de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – DRDP Iasi,
confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in acordul-cadru/ contractul subsecvent/ contract
..............................................

Totodata, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la acpordul-cadru/ contract (inclusiv anexele
acestora).

Data ______________

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

Nota: Ofertantul poate face propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite de autoritatea contractanta in cadrul
documentatiei de atribuire in masura in care acestea nu sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, in
conformitate cu prevederile art. 137, alin (3), lit. b) din H.G. nr.395/2016.
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Formularul nr. 8
OFERTANT
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Titlul Contractului: ................................................
1.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 – lider (se completeaza dupa caz),
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 asociat (in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al
Asocierii),
declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea
contractului de ................................................, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este
depusa de Ofertantul ________________________ (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al
carui Lider desemnat de Asociere este ________________________ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar
PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:
____________________ (cifre) Lei, fara TVA, respectiv ________________________ (litere) Lei, fara TVA,
respectiv
_____________________ (cifre) Lei, cu TVA, respectiv __________________________ (litere) Lei, cu TVA,
din care:
2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa incepem executia contractului cât mai curând
posibil după primirea ordinului de incepere.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... luni, (durata în litere şi cifre) respectiv până la
data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună
execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că (se bifează opţiunea corespunzătoare):
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar
„alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
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)

Note:
Acest Formular de Oferta include şi urmatoarele anexe:
a. Anexa nr. 1: Centralizator oferta financiara;
b. Anexa nr. 2: Centralizator oferta cu cantitati si preturi.
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Ofertant,

Anexa nr. 1 la Formularul de oferta

.......................

Centralizator oferta financiara - Reparatii si inlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor de

dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Iasi
Cantitatea totala
Nr.
crt.

Deschidere
rost
(Δ)

PU lei/ml
Cantitate
Valoare
Cantitate
rost fără
estimată minimă estimată minimă estimată maximă
TVA
- ml -

- lei -

- ml -

1

∆ = 50 mm

1190

3570

2

∆ = 60 mm

275

825

3

∆ = 80 mm

390

1170

4

∆ = 100 mm

410

1230

5

∆ = 160 mm

20

60

6

∆ = 230 mm

50

150

Valoare
estimată
maximă
- lei -

TOTAL

Ofertant,
.......................
(semnatura autorizata)
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Anexa 2. Centralizator oferta cu cantitati si preturi - Reparatii si inlocuire dispozitive de acoperire
a rosturilor de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Iasi
Ofertant,
.......................

A. Oferta defalcată pentru tipuri de rosturi, ∆ = 50 mm
Oferta pentru metru liniar de rost
Oferta pentru metru liniar pentru rosturi cu ∆ = 50 mm
materiale
manopera
transport
utilaj
TOTAL lei/ml
Cheltuieli directe din articole / ml:
material
manoperă
0
0

-

lei
lei
lei
lei
lei

utilaj
0

transport
0

Alte cheltuieli directe:
- Contributie asiguratorie pentru munca:

[2.25%]

0,00

total 0,00

Total cheltuieli directe:
material
0,00

TOTAL

manoperă
0,00

utilaj
0,00

transport
0,00

0,00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL
TVA
TOTAL cu TVA

%
%
%

lei
lei
lei/ml
lei
lei/ml
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B. Oferta defalcată pentru tipuri de rosturi, ∆ = 60 mm
Oferta pentru metru liniar de rost
Oferta pentru metru liniar pentru rosturi cu ∆ = 60 mm
materiale
manopera
transport
utilaj
TOTAL lei/ml
Cheltuieli directe din articole / ml:
material
manoperă
0
0

-

lei
lei
lei
lei
lei

utilaj
0

transport
0

Alte cheltuieli directe:
- Contributie asiguratorie pentru munca:

[2.25%]

0,00

total 0,00

Total cheltuieli directe:
material
0,00

TOTAL

manoperă
0,00

utilaj
0,00

transport
0,00

0,00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL
TVA
TOTAL cu TVA

%
%
%

lei
lei
lei/ml
lei
lei/ml
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C. Oferta defalcată pentru tipuri de rosturi, ∆ = 80 mm
Oferta pentru metru liniar de rost
Oferta pentru metru liniar pentru rosturi cu ∆ = 80 mm
materiale
manopera
transport
utilaj
TOTAL lei/ml
Cheltuieli directe din articole / ml:
material
manoperă
0
0

-

lei
lei
lei
lei
lei

utilaj
0

transport
0

Alte cheltuieli directe:
- Contributie asiguratorie pentru munca:

[2.25%]

0,00

total 0,00

Total cheltuieli directe:
material
0,00

TOTAL

manoperă
0,00

utilaj
0,00

transport
0,00

0,00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL
TVA
TOTAL cu TVA

%
%
%

lei
lei
lei/ml
lei
lei/ml
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D. Oferta defalcată pentru tipuri de rosturi, ∆ = 100 mm
Oferta pentru metru liniar de rost
Oferta pentru metru liniar pentru rosturi cu ∆ = 100 mm
materiale
manopera
transport
utilaj
TOTAL lei/ml
Cheltuieli directe din articole / ml:
material
manoperă
0
0

-

lei
lei
lei
lei
lei

utilaj
0

transport
0

Alte cheltuieli directe:
- Contributie asiguratorie pentru munca:

[2.25%]

0,00

total 0,00

Total cheltuieli directe:
material
0,00

TOTAL

manoperă
0,00

utilaj
0,00

transport
0,00

0,00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL
TVA
TOTAL cu TVA

%
%
%

lei
lei
lei/ml
lei
lei/ml
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E. Oferta defalcată pentru tipuri de rosturi, ∆ = 160 mm
Oferta pentru metru liniar de rost
Oferta pentru metru liniar pentru rosturi cu ∆ = 160 mm
materiale
manopera
transport
utilaj
TOTAL lei/ml
Cheltuieli directe din articole / ml:
material
manoperă
0
0

-

lei
lei
lei
lei
lei

utilaj
0

transport
0

Alte cheltuieli directe:
- Contributie asiguratorie pentru munca:

[2.25%]

0,00

total 0,00

Total cheltuieli directe:
material
0,00

TOTAL

manoperă
0,00

utilaj
0,00

transport
0,00

0,00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL
TVA
TOTAL cu TVA

%
%
%

lei
lei
lei/ml
lei
lei/ml
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F. Oferta defalcată pentru tipuri de rosturi, ∆ = 230 mm
Oferta pentru metru liniar de rost
Oferta pentru metru liniar pentru rosturi cu ∆ = 230 mm
materiale
manopera
transport
utilaj
TOTAL lei/ml
Cheltuieli directe din articole / ml:
material
manoperă
0
0

-

lei
lei
lei
lei
lei

utilaj
0

transport
0

Alte cheltuieli directe:
- Contributie asiguratorie pentru munca:

[2.25%]

0,00

total 0,00

Total cheltuieli directe:
material
0,00

TOTAL

manoperă
0,00

utilaj
0,00

transport
0,00

0,00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL
TVA
TOTAL cu TVA

%
%
%

lei
lei
lei/ml
lei
lei/ml

Ofertant,
.......................
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