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CATRE, 

  OPERATORII ECONOMICI INTERESATI  

                    

Referitor: solicitare de oferta execuție lucrări “Reabilitare trotuare, strada a 3-a, 
zona central, orașul Sulina” 

 
 
1. Primaria orasului Sulina, cu sediul in orasul Sulina, str. a I-a, nr. 180, judetul 

Tulcea, telefon: 0240/543001, 0240/543003 si fax: 0240/543661, email: 
sulina_prim@yahoo.com, cod fiscal 4321410, in calitate de autoritate contractanta, 
intentioneaza sa achizitioneze prin „CUMPARARE DIRECTA”, in conformitate cu 
prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, 
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 
modificata si completata prin O.U.G. nr. 77/2012, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 193/2013, executie  lucrări “Reabilitare trotuare, strada a 3-a, zona central, 
orașul Sulina”. 

Cod CPV – 45233161 – 5, Lucrări de construcții de trotuare 
 
  Valoarea estimata a achizitiei, fara T.V.A., este de 436.872,19 lei, respectiv 97.845,91 
euro.( 1 euro = 4,4649, valabil in data de 28.04.2016) 
- constructii si instalatii = 411.443,10 lei 
- organizare de santier = 14.400,51 lei 
- cheltuieli diverse si neprevazute(2,5%) = 11.028,58 lei 
Valoarea estimata a achizitiei, fara cheltuieli diverse si neprevazute, 425.843,61 lei. 
La nivelul propunerii financiare, toti operatorii economici vor aplica procentul de diverse si 
neprevazute raportat la valoarea propunerii financiare. 

 
CONDITII DE PARTICIPARE 

 
1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului 
 
- certificat de atestare fiscala emis de catre Administratia Finantelor Publice privind plata 
obligatiilor catre bugetul consolidat al statului si certificat privind îndeplinirea obligatiilor 
exigibile de plata a impozitelor locale eliberat de catre Organele Administratiei locale 
(Directia taxe si impozite locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la 
nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
(prezentate in original, copie legalizata sau  copie conforma cu originalul 
NOTA: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetele 
componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite si în masura 



în care operatorii economici prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor sau 
compensarilor, aprobate de catre organele competente în domeniu. În situatia în care din 
documentele solicitate reiese ca ofertantul are datorii, acesta va fi exclus de la procedura. 
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original / 
copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte 
obiectul/obiectele de activitate al/ale respectivului operator economic. 
Obiectul principal/secundar de activitate al operatorului economic trebuie sa fie similar cu 
obiectul contractului. 
Informatiile din Certificatul Constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere 
a ofertelor. 
 
Capacitatea economica si financiară 
Informatii si / sau nivel(uri) minim(e) 
necesare pentru evaluarea respectarii 
cerintelor mentionate 

Modalitatea de indeplinire 
 

Cifra medie de afaceri globala din ultimii 3 ani 
(2014, 2013, 2012), sa fie de minim 800.000,00 
lei 

Se va atasa: 
a) Formularul nr. 1  – Informatii generale 
Persoanele juridice romane vor atasa copii 
lizibile cu mentiunea “conform cu originalul” 
dupa situatiile financiare anuale pe ultimii 3 
ani, inregistrate la administratia financiara 
(2013; 2014,2015);  
 

 
Capacitatea tehnică si/sau profesionala 
Informatii si /sau nivel(uri) minim(e) 
necesar(e) pentru evaluarea respectarii 
cerintelor mentionate 

Modalitatea de îndeplinire 
 

Se va prezenta lista cu lucrari similare 
executate in ultimii 5 ani, pana la data limita 
de depunere a ofertei., din aceasta sa rezulte 
ca prin maxim 2 contracte au fost executate 
lucrari similare a caror valoare cumulata sa 
nu fie mai mica de 400.000 lei. 
 
 

Se va completa si prezenta, in original,   
Formularul nr.2 si anexa la acesta (lista 
principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani.  
 Ofertantul va face dovada executiei de lucrari  
similare prin prezentarea de 
documente/contract/procese verbale de receptie 
emise sau contrasemnate de o autoritate 
contractanta ori de catre clientul privat beneficiar. 
Din documentele solicitate mai sus trebuie sa 
rezulte beneficiarii, valoarea, perioada si locul 
executiei lucrarilor precum si daca lucrarile au fost 
executate in conformitate cu normele profesionale 
din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.  
NOTA: In situatia in care contractele au fost 
semnate inainte de perioada de 5 ani, autoritatea 
contractanta va lua in considerare lucrarile 
executate si duse la bun sfarsit in perioada 
solicitata si va avea in vedere doar lucrarile 
executate in aceasta perioada. 
 

Dovada ca detine personalul minim de 
specialitate pentru indeplinirea contractului:  
Pentru indeplinirea contractului se solicita: 
Pentru executie: 
Un sef lucrări de drumuri:((inginer sau 
subinginer de drumuri şi poduri ) 

Pentru fiecare membru din personalul de 
specialitate propus, cu exceptia 
responsabilului tehnic cu executia, se vor atasa 
urmatoarele documente suport de demonstrare a 
experientei sale profesionale: 
- -Copii ale diplomelor,  certificatelor  profesionale 



- 3 lucratori pavatori. 
Responsabil tehnic cu executia (RTE):  
 

obtinute  
-Declaratie de disponibilitate (Formular nr.3 ) prin 
care isi declara disponibilitatea pentru perioada de 
implicare efectiva în prestarea serviciilor/executia 
lucrarilor. 
Pentru responsabilul tehnic cu executia se vor 
prezenta: 
- copie certificat de atestare tehnico-profesionala ca 
RTE pentru lucrari de drumuri, conform 
prevederilor art. 24 din Legea nr.10/1994 privind 
calitatea în constructii, cu modificarile si 
Completarile ulterioare, valabil la data limita de 
depunere a ofertelor. 
-Declaratie de disponibilitate (Formular nr.3 ) prin 
care isi declara disponibilitatea pentru perioada de 
implicare efectiva în executia lucrarilor. 
 
 

 
 
 
4. Standarde de asigurare a calităţii si de protectie a mediului 
Informatii si / sau nivel(uri)  minim(e) 
necesar(e) pentru evaluarea respactarii 
cerintelor mentionate 

Modalitatea de îndeplinire 
 

Cerinta nr. 8 
Operatorul economic trebuie sa faca dovada 
ca are implementat si certificat Sistemul de 
protectie a mediului conform ISO 14001 sau 
echivalent, pe domeniul specific obiectului 
contractului.Implementarea si mentinerea 
standardelor de management de mediu nu pot 
fi indeplinite de tertul sustinator în favoarea 
ofertantului. Pentru situatiile în care se depun 
oferte în asociere, cerinta privind 
standardele de asigurare a managementului 
de mediu trebuie îndeplinita de fiecare 
membru al asocierii, pentru partea de 
contract pe care o realizeaza.Certificatul 
prezentat trebuie sa fie valabil la data limita 
de depunere a ofertelor. 
 

Pentru cerinta 8:  
Prezentare Certificat ISO 14001 sau echivalent  
pentru managementul mediului in domeniul 
activitatilor specifice obiectului contractului,valabil 
la data limita de depunere a ofertelor.  
Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu 
mentiunea „conform cu originalul”.Vor fi 
descalificati ofertantii care omit sa completeze 
si/sau sa prezinte documentele/ formularele 
solicitate mai sus.Documentele emise in alta limba 
vor fi prezentate în original sau copie conforma cu 
originalul, însotite de traducerea autorizata si 
legalizata în limba româna. 

Cerinta nr. 9 
Operatorul economic trebuie sa faca dovada 
ca are implementat si certificat Sistemul de 
Management al calitatii ISO 9001 sau 
echivalent, de organisme abilitate pe 
domeniul specific obiectului 
contractului.Implementarea si mentinerea 
standardelor de asigurarea calitatii nu pot fi 
indeplinite de tertul sustinator în favoarea 
ofertantului. Pentru situatiile în care se depun 
oferte în asociere, cerinta privind 
standardele de asigurare a calitatii trebuie 
îndeplinita de fiecare membru al 

Pentru cerinta 9: 
Prezentare Certificat ISO 9001 sau echivalent,  
pentru managementul calitatii in domeniul specific 
obiectului contractului, valabil la data limita de 
depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate 
in copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
originalul”.Vor fi descalificati ofertantii care omit 
sa completeze si/sau sa prezinte documentele/ 
formularele solicitate mai sus.Documentele emise 
in alta limba vor fi prezentate în original sau copie 
conforma cu originalul, însotite de traducerea 
autorizata si legalizata în limba româna. 



asocierii, pentru partea de contract pe care o 
realizeaza.Certificatul prezentat trebuie sa fie 
valabil la data limita de depunere a 
ofertelor. 
 
      2. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit :  Buget Local. 

      3. Limba de redactare a ofertei: limba romana. 

4. Criteriul de atribuire 

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut 
 

5. Modalitati de plata : plata lucrarilor executate se va face in baza facturii fiscale insotita 

de situatiile de lucrari executate, inregistrata la secretariatul institutiei, si a procesului 

verbal de receptie, semnat de catre ambele parti.  

6. Oferta va fi exprimata in lei, exclusiv T.V.A. (T.V.A.-ul va fi evidentiat separat).  

7. Pretul ofertei este ferm in lei. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. 

8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile incepand cu data limita de primire a 

ofertelor. 

        9.  Daca este cazul garantiile solicitate: da 

Valoarea garantiei de participare este de 8.000,00 lei. prin virament bancar cu OP în contul 

nr.RO17TREZ6445006XXX000176 deschis la Trezoreria Sulina.  

Garantia de buna executie a contractului se va constitui in cuantum de 10 % din pretul 

contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv T.V.A. 

10. Durata contractului sau termenul pentru finalizare : 3 luni de la emiterea ordinului de 

incepere a lucrărilor. 

   11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: 

         Nu se admit oferte alternative. 

    12. Oferta semnata si stampilata, se va depune in plic, la registratura Primariei orasului 

Sulina, str. a 1-a, nr. 180, judetul Tulcea. 

  13.  Data limita pentru transmiterea ofertei: 06.05.2016, ora 14:00. 

  

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel : 0240543001,  persoana de 

contact : Gheorghe Silviu. 

 Cu speranta unei bune colaborari, va multumim anticipat pentru oferta.  

 
PRIMAR, 

DIMITRIU AUREL 
 
 

Intocmit 
Insp. Gheorghe Silviu 


