
 

 

 Nr.279 din  07.03.2022                                                                                    

                                                                                        APROBAT, 

                                                                                                        Reprezentant legal al autorității contractante, 

                                                                                                              Prof. LAVINIA-CARINA PRISTAVU 

INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI 
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN 

Adresa:  

Localitate: REȘIȚA,Str.Ateneului, nr.1 Cod postal: 
320112 

Tara: Romania 

Punct(e) de contact: 
In atentia d-nei Lavinia-Carina Pristavu 

Telefon: 0255214238 

E-mail: isjcaras@gmail.com, 
proiecte.isjcs@gmail.com 

Fax: 0255216042 

Adresa/ele de internet (daca este cazul):  
 

 

Alte informatii pot fi obtinute la: 
□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.I 

Ofertele trebuie transmise la: 
□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.III 

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări în scris la adresa de email: 

proiectedezvoltare2021@gmail.com până la data de 15 martie 2022. Răspunsul la 

solicitările de clarificări se va publica pe site-ul propriu www.isjcs.ro în termen de maxim 

3 zile de la primirea acestora.  

 
 

 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 
PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau 
federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau 
locale ale acestora 
□ Agentie/birou national sau federal 
□ Colectivitate teritoriala  
□ Agentie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Institutie/agentie europeana sau organizatie 
europeana 
 

□ Servicii publice generale 
□ Aparare 
□ Ordine si siguranta publica 
□ Mediu 
□ Afaceri economice si financiare 
□ Sanatate 
□ Constructii si amenajari teritoriale 
□ Protectie sociala 
□ Recreere, cultura si religie 
□Educatie 



 

 

□ Altele (precizati): ————————— □ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              
da □ nu □ 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

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

Achizitia de,, Servicii catering”pentru 17 workshop-uri cu 515 participanți și  
17 întâlniri de tip life history cu 600 participanți, aferente proiectului ,,Abilități 
Dobândite prin Școală în Județele Caraș Severin și Mehedinti 

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

a) Lucrari                                   
□ 

B) Produse                        
□ 

c) Servicii                        
□ 

Executare                                 
□ 
Proiectare si executare              
□ 
Executarea, prin orice               
□ 
mijloace, a unei lucrari, 
conform cerintelor 
specificate de autoritatea 
contractanta 

Cumparare                       
□ 
Leasing                            
□ 
Inchiriere                         
□ 
Inchiriere cu optiune de  □ 
cumparare 
O combinatie intre acestea   

Categoria serviciilor 
Anexa 2 

Locul principal de executare 
Conform Anexei la Caietul de 
Sarcini 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de 
prestare 
Cele 17 unități școlare din 
județele Caraș Severin și 
Mehedinți: Liceul  
Tehnologic "Constantin 
Lucaci" Bocsa (CS), 
Liceul Tehnologic  
„Decebal” Caransebes 
(CS), 
Liceul „Mathias Hammer” 
Anina (CS),  
Liceul Teoretic Bilingv 
Româno-Croat Carasova 
(CS),  
Școala Gimnazială  nr. 2 
Bocsa (CS),  
Scoala Gimnazială  
Dognecea (CS),  
Scoala Gimnazială  Tirol, 
Bocsa (CS),  
 Scoala Gimnazială  Nr. 1 
Bocsa (CS),  



 

 

 Liceul Tehnologic 
Berzovia (CS),  
Scoala Gimnazială   Sacu 
(CS), 
 Scoala Gimnazială   
Constantin Daicoviciu 
(CS), 
 Scoala Gimnazială   
Fârliug (CS). 
 Scoala Gimnazială   Nr. 5 
din Drobeta Turnu  
Severin (MH), 
 Scoala Gimnazială   
Punghina (MH),  
-Scoala Gimnazială   
Eselnita (MH),  
 Colegiul Tehnologic 
"Constantin Brâncoveanu" 
Baia de Arama (MH),  
Scoala Gimnazială   

Obârsia-Closani (MH).   
II.1.3) Procedura implica 
Un contract de achizitii publice                                                                 □ 
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 
Incheierea unui acord-cadru                                                                      □  

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
Obiectul contractului in reprezinta achizitia de,, Servicii catering”pentru 17 workshop-uri 
cu 515 participanți și 17 întâlniri de tip life history cu 600 participanți, aferente proiectului 
,,Abilități Dobândite prin Școală în Județele Caraș Severin și Mehedinti. 

 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
 

 Vocabular principal  

Obiect principal 55521200-0  

Obiect(e) suplimentar(e)   

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 
(GPA)                da □ nu □ 
 

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati                                           
da □ nu □ 
 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              
 da □ nu □ 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate 
optiunile) 
1 serviciu de catering pentru 17 workshop-uri cu 515 participanți și  



 

 

17 întâlniri de tip life history cu 600 participanți, aferente proiectului ,,Abilități 
Dobândite prin Școală în Județele Caraș Severin și Mehedinti  
 
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 69501,61 lei, TVA 5%. 
Moneda: LEI__________ 
sau intervalul: intre _______________ si _______________               Moneda: __________ 
 

 
 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata in luni: 22 sau in zile: □□□□  (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor 
de incepere a serviciilor sau lucrarilor) 

 
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    
da □ nu □ 

 

 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

 III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                                          
da□ nu □ 

. Cuantumul garanţiei de participare este de 690 lei. Perioada de valabilitate a garanţiei 
de participare: este cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 22 luni 
de la termenul limita de primire a ofertelor. Se va constitui prin oricare din formele prev 
la art. 36 alin (1) din HG 395/2016. Contul în cazul constituirii garanţiei de participare prin 
OP: RO06TREZ1815005XXX000127, Cod Fiscal 3228780, deschis la Trezoreria Reșița,Județul 
Caraș Severin.Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 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. În cazul unei asocieri, garanţia de participare va fi constituită în mod 
obligatoriu cu menţiunea expresă că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de 
operatori economici. Dovada constituirii garanţiei de participare se va prezenta în limba 
română, în original, până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor. In cazul constituirii 
garantiei de participare printr-o societate de asigurari, atasat politei de asigurare se va 
transmite si o copie - conforma cu originalul a documentului de plata a acesteia 
(chitanta/OP). Pentru  situatiile in care garantia se depune in alta valuta, cursul la care se 
va face echivalent leu/alta valuta (pentru eventualitatea depunerii ofertelor de catre un 
operator economic strain) este cel stabilit de BNR cu 5 zile lucratoare anterior datei limita 
de depunere a ofertelor. 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     
da □          nu □ 

Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi de 10% din valoarea contractului fără TVA. 

Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea 

contractului de achiziţie publică. 



 

 

Modalităţi de constituire conform prevederilor ar. 40 alin 1 din HG 395/2016 cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are 
obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile 
relevante 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
2014 – 2020 

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

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                
da □ nu □ 
Daca da, descrierea acestor conditii__________________________________ 

III.1.5. Legislatia aplicabila 
 Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice 
 H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 
nr.98/2016 privind achizitiile publice 

 O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu 
impact asupra domeniului achizitiilor publice 

 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la 
inscrierea in registrul comertului sau al profesiei 

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 
1. Ofertanţii, subcontractanţii şi terţii susţinători nu trebuie să se regăsească în situaţiile 

prevăzute la art.164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de 

catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente 

situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin 

completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de 

catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 

evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:  

- 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.) 

la momentul prezentarii; Se vor prezenta astfel de certificate atat pentru sediul social cat 

si pentru punctele de lucru 

- 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 în cadrul acestuia, asa cum rezulta din 

certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;  

- dupa caz, 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;  



 

 

- alte documente edificatoare, dupa caz. 

 

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile 
prevazute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016 privind conflictul de interese. 

Încadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea 

ofertantului din procedura de achizitie. Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic 

(lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta în formularul DUAE si 

va prezenta odata cu DUAE si declaratia privind conflictul de interese din sectiunea 

formulare corespunzator pâna la data limita a depunerii ofertelor. Persoanele care detin 

functii de decizie în cadrul autoritatii contractante definite conform a articolului 21, alin. 

5 si 6 din HG nr. 395/2016 în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea 

procedurii de atribuire, sunt: 

 Pristavu Lavinia Carina-Inspector  Școlar General, Marius Cornici –Manager proiect 

,,Abilitați Dobândite prin Scoală în județele Caraș-Severin și Mehedinți”,  cod 135363 și 

președinte cu drept de vot in Comisia de evaluare; Nicolae Veronica Simona-Consultant 

educational S(2) și  membru comisia de evaluare proiect, Harcău Cristian-Florin , 

Consultant educational S(1) și membru în comisia de evaluare, Gheju Nicolae Cosmin,-

Coordonator progame ADS și membru în Comisia de evaluare,Palean Ioan-consilier juridic și 

membru în Comisia de evaluare, Burtea Eugenia-expert financiar proiect, Chita Sporea 

Florentina –contabil proiect. 

 

NOTA 

1. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al 

terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea 

acestuia, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz.  

2. Referitor la situatia personala a candidatului / ofertantului, pentru persoanele 

fizice/juridice straine: 

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind situatia personala este permisa 

prezentarea oricarui document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de 

origine a ofertantului sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere 

judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara 

respectiva. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a 

respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct 

informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute 

mai sus. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se 

emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza 

toate situatiile prevazute, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria 

raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia 

pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati 

administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest 

sens. 

In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, 



 

 

documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a 

acestora in limba româna. 

 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare 
în conditiile legii în tara de rezidenta, sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca 
nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au 
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului,  

Modalitatea de îndeplinire: completarea DUAE, urmând ca documentul justificativ, 

respectiv certificat ONRC sau echivalent sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii 

contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, ofertantului aflat pe primul loc, în conditiile 

în care acestea nu vor putea fi accesate de catre autoritatea contractanta de pe site-urile 

de specialitate ale autoritatilor emitente. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti 

si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui 

DUAE distinct.  

Nota: Pentru persoanele juridice straine: Persoanele juridice straine vor prezenta 

documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara în care 

ofertantul este rezident. 

2. Ofertantii trebuie sa detina autorizație sanitar veterinară., în conformitate 
cu Ordinul ANSVSA 57/24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare 
veterinare privind procedura de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța 
alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau 

distribuie produse de origine animală cu modificarile si completarile ulterioare. 
Autorizatia trebuie sa fie valabila la data prezentarii si pe toata durata de 
executie a contractului de achizitie publica. 

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa 
DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. In cazul în care oferta este depusa de o 
asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente pentru 
partea de contract pe care o va realiza. Documentele justificative care probeaza 
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizația sanitar 
veterinara, urmeaza sa fie prezentată, la solicitarea autoritatii contractante, doar 
de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la 
finalizarea evaluarii ofertelor. 
 

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

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

 
1.   - Are la momentul contractarii minim 1 

Modalitatea de indeplinire 
Se va completa DUAE. La nivelul 

DUAE vor fi precizate: 

 documente din care să rezulte că are 
minim 1 persoană angajată sau 
asociată sau poate face dovada 



 

 

persoană angajată sau asociată sau poate 
face dovada disponibilității unei astfel de 
persoane de a lucra efectiv și doar în 
interesul acestui contract prin declarație. 

2.  - Dispune de resurse umane si materiale 
pentru a asigura desfasurarea cateringului 
conform caietului de sarcini. 

3. - Dispune de mijloace de transport în 
număr suficient pentru a asigura 
transportul produselor la unitățile școlare 
unde se prestează serviciile de catering.  

disponibilității unei astfel de persoane 
de a lucra în interesul acestui contract 
prin declaratie; dispune de resurse 
umane si materiale pentru a asigura 
serviciile de catering pentru cele 17 
workshop-uri cu 515 participanți și17 
întâlniri de tip life history cu 600 
participanți ce se desfășoară in 
unitățile scolare din Județele Caraș 
Severin și Mehedinti ;dispune de 
mijloace de transport pentru 
transportul produselor la unitățile 
școlare unde se prestează serviciile de 
catering. 
  

Capacitatea tehnică și/sau profesională a 
operatorului economic poate fi susținută în 
conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016 

Modalitate de îndeplinire:  DUAE 

completat de ofertant în care se vor 

include informaţiile cu privire la 

existenţa unei susţineri de terţă 

parte, inclusiv măsurile avute în 

vedere de acesta pentru a accesa în 

orice moment resursele necesare. 

Odata cu depunerea DUAE se va 

prezenta angajamentul terţului 

susţinător împreună cu documentele 

anexate acestui angajament, 

transmise acestora de către 

terţ/treţii susţinători din care să 

rezulte modul efectiv în care se va 

materializa susţinerea 

acestuia/acestora, iar documentele 

justificative care probează cele 

asumate în angajament/e vor fi 

prezentate doar de ofertantul clasat 

pe primul loc în clasamentul 

intermediar întocmit la finalizarea 

evaluării ofertelor, la solicitarea 

autorităţii contractante. 

 

Prin angajamentul ferm, terţul/terţii 

confirmă faptul că va/vor sprijini 

ofertantul în vederea îndeplinirii 

obligaţiilor contractuale, fie prin 



 

 

precizarea modului în care va 

interveni concret, pentru a duce la 

îndeplinire respectivele activităţi 

pentru care a acordat susţinerea, fie 

prin indicarea resurselor tehnice şi 

materiale pe care le va pune la 

dispoziţie ofertantului (descriind 

modul concret în care va realiza 

acest lucru). 

Autoritatea contractantă respinge 

terţul susţinător propus dacă acesta 

nu îndeplineşte cerinţele de 

calificare privind capacitatea sau se 

încadrează printre motivele de 

excludere şi solicită 

candidatului/ofertantului o singură 

dată – înlocuirea acestuia şi 

prezentarea unui alt terţ, cu 

respectarea principiului 

tratamentului egal. 

La solicitarea autorităţii 

contractante, doar ofertantul clasat 

pe primul loc după aplicarea 

criteriului de atribuire asupra 

ofertelor admisibile va prezenta 

documente justificative care 

probează îndeplinirea cerinţei privind 

capacitatea tehnică şi profesională. 

 

Subcontractare 
Dacă este aplicabil, ofertanţii includ informaţiile cu privire la subcontractanţi în DUAE. 

În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului/ subcontractanţilor 

pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat 

pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod 

corespunzător de către fiecare dintre aceştia. 

Subcontractanţii precizează în DUAE informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care 

le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare 

pentru partea propusă pentru subcontractare. Odată cu DUAE se va depune acordul de 

subcontractare, iar documentele justificative care probează cele asumate în acord vor fi 

prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la 

finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorităţii contractante. 

Dacă prin subcontractant nu se îndeplineşte o cerinţă de calificare, atunci acesta va 



 

 

prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. 

Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra 

ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerinţelor de calificare prin subcontractanţi 

prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.  

Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu 

îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele 

de excludere şi solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia şi 

prezentarea unui alt subcontractant. 

Asociere 
În cazul în care mai mulţi operatori  economici participă în comun la procedura de 

atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică si materială se 

demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul 

în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire 

acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului. 

Completarea DUAE. Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in 

care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate 

tehnica si materială. Acordul de asociere se va prezenta odata cu DUAE de catre toti 

ofertantii participanti la procedura. 

Nedepunerea odata cu DUAE a acordului de asociere constituie temei pentru solicitarea 

de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in 

sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale asociatului. 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 în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 

. 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 

da □ nu □  

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  
da□  nu □ 

 

 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA  
IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 
 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       
Offline  □    On line □ 
 

 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii) 
 

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupacaz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau  
enumerati criteriile de atribuire 

□ PREȚUL CEL MAI SCĂZUT 



 

 

 

Sau 

o Cel mai bun raport calitate/pret 
      ○ Cel mai bun raport calitate/cost   

 
 
 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 
________________________________________________________________________________
____ 
 

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

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   
SV 
□    □     □       □    □    □     □     □     □    □   □     □     □     □      □    □      □     □    □    □     □      
Altele: 
____________________________________________________________________________- 
Moneda in care se transmite oferta financiara LEI  

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 
durata in luni:  
 22 luni sau in zile:  (de la termenul limita de primire a ofertelor) 

 

 

 

 

 

 

 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Elaborarea propunerii tehnice se va realiza astfel încât aceasta sa permita identificarea cu 

usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini si sa asigure 

posibilitatea verificarii punct cu punct a cerintelor prevazute în Caietul de sarcini. 

Propunerile tehnice care nu respecta cerintele specificate în caietul de sarcini, vor fi 

respinse.  

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel încât sa rezulte ca sunt îndeplinite în totalitate 

cerintele aferente Caietului de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea 

de catre ofertant a tuturor cerintelor/ obligatiilor prevazute în Caietul de sarcini. În acest 

scop, propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol, privind toate 

specificatiile continute în Caietul de sarcini, prin intermediul carora ofertantul va 

demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini – se va 

elabora în acest sens o matrice de corespondenta.  



 

 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate 

informatiile solicitate cu privire la pret,  precum si la alte conditii financiare si comerciale 

legate de obiectul contractului. Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de 

vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate si trebuie sa fie semnata pe 

propria raspundere de catre ofertant sau de catre persoana legal imputernicita de catre 

acesta. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta in conformitate cu ”Formularul 

de oferta” prezentat in cadrul fisierului „Formulare”. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Oferta are un caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată 
perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi trebuie să fie 
numerotată pe fiecare pagină, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită 
legal de acesta. 
Ofertanții au obligaţia de a depune oferta în forma stabilită în documentaţia de atribuire, 
la adresa şi până la data şi ora limită pentru depunere, stabilite în anunţul de participare 
şi îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. 
Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită de către autoritatea 
contractantă pe calea anunţului de participare sau după expirarea datei-limită pentru 
depunere va fi respinsă, urmând a se returna nedeschisă. 
Ofertele depuse la o alta adresa (inclusiv e-mail) sau după termenul limita de depunere 
precizat in anunțul de participare nu vor fi luate in considerare la evaluare.  
Ofertele se pot depune electronic semnate cu semnătură electronică extinsă  la adresa de 
email: proiectedezvoltare2021@gmail.com . În cazul în care oferta depășește 50 MB se 
poate utiliza o aplicație de transfer a documentelor și se va transmite AC link-ul de 
transfer. 
În cazul în care oferta este depusă fizic la sediul AC, propunerea tehnică, propunerea 
financiară şi documentele însoţitoare ale ofertei vor fi introduse într-un plic comun pe 
care vor fi marcate următoarele informaţii: adresa, faxul si e-mailul operatorului economic 
care depune ofertă; adresa destinatarului, denumirea proiectului şi obiectul contractului 
pentru care se participă; menţiunea „A nu se deschide până la data de 21 martie 2022, ora 
12:00. 
Plicul va fi depus închis şi sigilat şi va fi însoţit de o adresă de înaintare. 

 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) Contractul/Concursul se inscrieintr-un proiect/program finantat din fonduri 
comunitare                 da □ nu □ 
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e )  

Tipul de finantare:  
Cofinantare□ 
Credite externe cu garantia statului □ 
Fonduri europene                            □             Daca da, numele fondului (se va selecta 
obligatoriu din lista disponibila) POCU 
Alte fonduri.                                    □ 

VI.2) ALTE INFORMATII (dupa caz) 
Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire 
si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din documentele de calificare, 



 

 

propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau 
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, intrucat cuprind, fara a se limita 
la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea 
acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce 
priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie 
demonstrat prin orice mijloace de proba. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de 
vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea 
contractanta si asumata de ofertant. Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de 
evaluare va fi oferta cu ,,Prețul cel mai scăzut”. In cazul in care, in urma stabilirii 
clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt 
doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita noi oferte 
de pret. In cadrul procesului de reofertare, ofertantii au obligatia de a imbunatati sau de 
a mentine oferta initiala transmisa. In situatia in care ofertantii nu transmit noile oferte 
in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante sau ofertele transmise nu sunt mai 
avantajoase decat cele initiale sau cel putin la nivelul acestora, autoritatea contractanta 
va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de 
reofertare, autoritatea contractanta poate solicita clarificari cu privire la documentele 
primite de la ofertanti, fiind incidente dispozitiile alin (1) art. 136 din HG 395/2016.!  

VI.4) CAI DE ATAC 
 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  
 

Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 

Localitate:Bu
curesti 

Cod postal: 030084 Tara: Romania 

E-mail: 
office@cnsc.r
o 

Telefon: +40 213104641  

Adresa 
Internet (URL) 
www.cnsc.ro 

Fax: +40 213104642 / +40 
218900745 

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa 
Internet (URL)  

Fax:  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 
Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si 
art. 8 din Legea nr 101/2016 
 

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

Denumire oficiala:Personal Juridic 

Adresa:Sediul ISJ Caraș Severin-Reșița,str.Ateneului nr.1,Județul Caraș Severin 



 

 

Localitate: 
Reșița 

Cod postal:320112 Tara: Romania 

E-mail: 
jr.palean@gm
ail.com 

Telefon: 0733732145  

Adresa 
Internet (URL)  

Fax:   
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