Vizat primar Mun.Reghin
Ing.NAGY ANDRAS

DOCUMENTAŢIE PENTRU ELABORAREA ŞI
PREZENTAREA OFERTELOR
PENTRU
ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
DE

PRODUSE

PRIN PROCEDURA „ CERERE DE OFERTĂ”
AUTOBUZE CU PODEA JOASĂ DE CAPACITATE MEDIE
PENTRU TRANSPORT URBAN DE PERSOANE ÎN
MUN.REGHIN -3 BUC PENTRU SC RAGCL SA REGHIN

-

2010

-

Formularul nr.9
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN pentru SC R.A.G.C.L. SA
REGHIN
Adresă : P-ŢA PETRU MAIOR NR.41
Localitate : REGHIN
Cod poştal : 545300
Ţara : România
Persoane de contact:Ing.Hărşan-Diaconu Camelia
Telefon : 0265/511112
Fax : 0265/512542

I.b. Principala activitate a autorităţii contractante : autoritate locală
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
DA X

NU



Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute :La adresa mai sus menţionată
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: Data 14.10.2010
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :
19.10.2010
Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie: CONS.NAŢIONAL DE
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
Denumire:CONS.NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
Adresă:STR. STAVROPOLEOS NR.6 SECTOR 3
Localitate : BUCUREŞTI
Telefon :021/3199628
Email : office@dnsc.ro
I.c.Sursa de finanţare:
Sursa de finanţare este :
BUGETUL LOCAL

După caz,proiect/program finanţat din
fonduri comunitare
DA 

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

NU X

II.1). Descriere
II.1.1) Denumire contract :AUTOBUZE CU PODEA JOASĂ DE CAPACITATE
MEDIE PENTRU TRANSPORT URBAN DE PERSOANE ÎN MUN.REGHIN -3 BUC
PENTRU SC RAGCL SA REGHIN
II.1.2)Denumire contract şi locaţia lucrării,locul de livrare sau prestare
(a)Lucrări

(b) Produse
X
(c) Servicii

Execuţie



Proiectare şi execuţie 
Realizare prin orice
mijloace corespunzătoare
cerinţelor specificate de
utoritatea contractantă 
Principala locaţie a
lucrării

Cumpărare

X

Categoria serviciului

Leasing



2A 
2B

Închiriere



Cumpărare în rate



Principalul loc de livrare



Principalul loc de
prestare

R.A.G.C.L. REGHIN
STR.APALINEI
NR.93A

Cod CPV

Cod CPV

Cod CPV

34121400-5
II.1.3)Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică
II.1.4)Durata contractului de achiziţie publică: 30 zile CALENDARISTICE
Sau începând cu data de :  / /  (zz/ll/aaa)
II.1.5)Divizare pe loturi
DA 
Divizare pe loturi
NU
II.1.6)Ofertele alternative sunt acceptate

DA



NU


X

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantităţi : 3 bucăţi
III.Condiţiile specifice contractului:Formular nr.3
III.1).PROCEDURA
III.1.1)Procedura selectată
Licitaţie deschisă



Negociere cu anunţ de participare



Licitaţie restrânsă



Licitaţie restrânsă accelerată



Negociere fără anunţ de participare
Cerere de oferte


X

Dialog competitiv



Concurs de soluţii



III.2).Etapa de licitaţie electronică
III 2.1).Legislaţia aplicată:

DA



NU

X

1.OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
2.LEGEA 337/2006 pentru aprobarea OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii.
3.HOTARIREA 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice din OG 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice
si a contractelor de concesiune de servicii.
4.HOTĂRÂREA 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OG
34/2006.
5.OUG 94/2007 privind completarea OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii.
6.OUG19/2009 privind unele măsuri legislative în domeniul achiziţiilor publice
7.Hotărârea nr.834/22.07.2009 privind modificarea şi completarea HG925/2006
IV.CRITERII DE CALIFICARE ŞI /SAU SELECŢIE
IV.1) SITUAŢIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI/OFERTANTULUI
Declaraţie privind eligibilitatea
Formular 12A
Solicitat [X]
Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art.181 din OG 34/2006

Nesolicitat []

Formular 12B
Solicitat [X]
Nesolicitat []
Certificate privind plata taxelor şi
impozitelor la bugetul general consolidat
şi locale(nu mai vechi de 30 zile faţă de
data procedurii de achiziţie)-original sau
copie legalizată
Solicitat [X]

Nesolicitat

[]

Nesolicitat

[]

Formular 12C
Solicitat [X]

IV.2)CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII
PROFESIONALE(Înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerţului -original sau copie
Solicitat [X]
Nesolicitat []
legalizată
[X]
Autorizaţie de funcţionare/altele
echivalente
sau certificatul de înregistrare

[X]

Persoane juridice/fizice străine

Documente care dovedesc o formă de
înregistrare/atestare ori apartenenţă din
punct de vedere profesional
[X]

IV.3) SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Informaţii privind situaţia economicoInformaţii generale –Formular B2 [X]
financiară
Bilanţurile contabile pentru anul 2009,
sau pentru firmele nou înfiinţate
prezentarea unui plan de afaceri în
Solicitat [X]
Nesolicitat []
conformitate cu art.52 din OUG 94/2007
[X]

IV.4) CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ
Informaţii privind capacitatea tehnică
Formular 12D-în ultimii 3 ani
Solicitat
Solicitat

[X]

Nesolicitat []

[X] Nesolicitat

[]

Formular 12E-în ultimii 3 ani
Solicitat [] Nesolicitat

[X]

Formular 12F-în ultimii 5 ani
Solicitat [] Nesolicitat
Informaţii privind subcontractanţii

[X]

1.Subcontractanţii a căror participare este
sub 10% din valoarea ofertată vor prezenta
:
-Certificatul constatator emis de ORC în
original sau copie legalizată
-Certificat de înregistrare de la Camera de
Comerţ şi Industrie
Formular 12G

[X]

2.Pentru asociere se va prezenta:
-Acord de asociere în care se va preciza
liederul asociaţiei şi cotele procentuale ale
celorlalţi asociaţi participanţi la asociere
-Asociaţii 1,2,etc vor prezenta toate actele
cerute de autoritatea contractantă prin fişa
de date a achiziţiei ca şi liederul asociaţiei.
Dacă este aplicabil,modul de
selectare/preselectare

-modul de selectare/preselectare
-criterii de selectare/preselectare

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1)Limba de redactare a ofertei
V.2)Perioada de valabilitate a ofertei

Limba română
20 zile

V.3)Garanţia de participare
Solicitat [X]

Nesolicitat []

-Cuantumul garanţiei de participare :
5000 lei
-Perioada de valabilitate a garanţiei pentru
participare : 20 zile
-Forma de constituire :
-Scrisoare de garantie bancara
-Ordin de plată confirmat de către banca
emitentă, până la data deschiderii ofertelor
în contul RO68TREZ4775006XXX000106
deschis la Trezoreria mun.REGHIN

V.4) Modul de prezentare a propunerii
tehnice

[]
[X]

Formular 12H
Formular 12I

Descrierea tehnică,detailată a
caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale
maşinii. [X]
V.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare

V.6) Modul de prezentare a ofertei

Formular 10 A
Formular 10 B
Formular 10 C

[X]
[]
[]

Oferta de preţ –Formular 4

[X]

-Plicurile sigilate se vor depune pe adresa :
Reghin, p-ţa. Petru Maior, nr.41 la Biroul
CIC împreună cu Scrisoarea de înaintare–
Formular1 [X]
Ofertantul are obligaţia de a numerota şi
semna fiecare pagină a ofertei, precum şi
de a anexa un opis al documentelor
anexate.
-Data limită de depunere a ofertei este :
Ziua

Lună

An

25

10

2010

Ora limită
11ºº

-Modul de prezentare :
1.Documentele de calificare se pun separat
în plic sigilat pe care se specifică

următoarele :
DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL
Acest plic va conţine toate documentele
solicitate la pct.IV.1,IV.2,IV.3,IV.4 , din
fişa de date a achiziţiei.
2.Oferta tehnică se pune într-un plic sigilat
pe care se spcifică următoarele :
OFERTĂ TEHNICĂ-ORIGINAL
Acest plic va conţine toate documentele
solicitate la punctul V.4 din fişa de date a
achiziţiei.
3.Oferta financiară se pune într-un plic
sigilat pe care se specifică următoarele :
OFERTĂ FINANCIARĂ -ORIGINAL
Acest plic va conţine toate documentele
solicitate la punctul V.5 din fişa de date a
achiziţiei.
Numarul de exemplare în copie : 1(unu)
Toate plicurile cu documentele de
calificare,oferta tehnică şi oferta financiară
vor fi introduse într-un plic exterior ,închis
corespunzător şi netransparent.Plicul
exterior trebuie să fie marcat cu :
Către,
PRIMĂRIA MUN.REGHIN
P-ŢA PETRU MAIOR NR.41
Denumirea contractului :
AUTOBUZE CU PODEA JOASĂ DE
CAPACITATE MEDIE PENTRU
TRANSPORT URBAN DE PERSOANE
IN MUN.REGHIN-3 BUC PENTRU SC
RAGCL SA REGHIN
„ A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
25.10.2010 orele 11ºº
Dacă plicul exterior nu este marcat
conform prevederilor de mai sus
,autoritatea contractantă nu îşi asumă nici
o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Ofertele primite şi înregistrate după
termenul limită de primire(sau depuse la
altă adresă) nu vor fi luate în considerare.
V.7)Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

-Oferta depusă se poate retrage înainte de
data limită de deschidere precizată în fişa
de date achiziţiei
-Oferta financiară depusă se poate
modifica în cazurile prevăzute de
Hotărârea 925/2006 Cap.VI art.80.
-Oferta care este depusă după data limită
precizată în fişa de achiziţii ,sau este
depusă la altă adresă decât cea precizată în
fişa de achiziţii este declarată întârziată şi
va fi returnată ofertantului în condiţiile
legii

V.8) Deschiderea ofertelor

-Locul deschiderii ofertelor:
Primăria Mun.Reghin ,str.P-ţa Petru Maior
nr.41 Sala de şedinţe
-Data şi ora deschiderii ofertelor
:25.10.2010 orele 11ºº
-Condiţii pentru participanţii la şedinţa de
deschidere :
La deschidere , ofertanţii vor prezenta
garanţia de participare în original şi o
împuternicire scrisă din partea
conducătorului operatorului economic
pentru reprezentarea acestuia la
deschiderea ofertelor.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) Preţul cel mai scazut
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică
FACTOR DE EVALUARE
PREŢUL OFERTEI
TOTAL
Detalii privind algoritmul de calcul

[X]
[]
PUNCTAJ
100 puncte
100 PUNCTE

1. Punctajul pentru factorul de evaluare " PREŢUL OFERTEI " se acorda astfel :

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv;
b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel:
P(n) = ( pret minim / pret (n) ) x punctajul maxim alocat
Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate
pentru furnizarea produselor la destinatia finala, exclusiv T.V.A.
Destinatia finala a produselor este “ R.A.G.C.L. REGHIN , strada Apalinei,
nr.193A “.
Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din
aplicarea algoritmului de calcul înscris în Fişa de date a achiziţiei , criteriul de
atribuire fiind PREŢUL CEL MAI SCĂZUT .
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
VII.1) Ajustarea preţului contractului
DA []

NU [X]

VII.2)Garanţia de bună execuţie a
contractului
DA [X]

ÎNTOCMIT
Ing.Hărşan-Diaconu Camelia

Preţul contractului este ferm exprimat în
lei.

NU []

-Cuantumul garanţiei de bună execuţie 5%
b) Modul de constituire a garantiei de buna
executie a contractului de furnizare :
i) scrisoare de garantie bancara in
favoarea autoritatii contractante;
ii) ordin de plata in contul autoritatii
contractante ;

FORMULARE

Formular nr. 10A
Operator economic
..................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
............. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa
furnizam in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa furnizam in sistem leasing fara
optiune de cumparare (se elimina optiunile neaplicabile) ................. (denumirea
produselor), pentru suma de ............. (suma in litere si in cifre, precum si moneda
ofertei), platibila dupa receptia produselor, in rate lunare sau trimestriale (se elimina
optiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ...........
(suma in litere si in cifre.)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile,
(durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), si ea va
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
³_³ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
³_³ nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice
alta oferta pe care o puteti primi.
Data .../.../...
.................., (semnatura), in calitate de ............. legal autorizat sa semnez oferta pentru
si in numele ............ (denumirea/numele operatorului economic)

Formular nr. 12A
Operator economic
..........................
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere,
sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la
activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Data completarii .............
Operator economic,
................................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 12B
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a) ........................ ..................... in calitate de ofertant/candidat/concurent
la procedura de CERERE DE OFERTĂ pentru atribuirea contractului de achizitie
publica avand ca
obiect......................................................................................................................................
........... , la data de ...................... , organizata de...................................... , declar pe
propria raspundere ca:
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu
cele anterioare, reglementata prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile
prevazute la lit. a);
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit
pana la data solicitata .................;
d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 12C
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se
mentioneaza procedura), avand ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului
sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de .......................
(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .........................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in
anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii
de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati
castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice
informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar
in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 12D
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................. (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .............
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar
in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Nr
crt

0

Obiectul
contract
ului

Cod
CPV

1

2

Denumirea/
Numele
Beneficia
rului/
Clientului
Adresa
3

Calitatea
Furnizoului
*)

Preţul
Total
Al
Contractu
-lui

4

5

Procent
Îndeplinit
De
Furnizor
(%)
6

Canti
-tatea
U.M.

Perioada
De
Derulare a
contractului
**)

7

8

1.
2.
...

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
_____________
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi
de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.

Formular nr. 12G
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................. (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...................
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar
in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
Nr.crt

Denumire
subcontractant

Partea/părţile din
contract ce
urmează a fi
subcontractate

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Acord subcontractor
cu specimen de
semnătură

Formular nr. 12I
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI
AL CADRELOR DE CONDUCERE
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...................
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar
in legatura cu activitatea noastra.
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de
conducere
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
Data completarii ...................
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Formular 1
OFERTANTUL

Inregistrat la
PRIMĂRIA MUN. REGHIN

………………………………….
( denumirea / numele )

nr. ………. /………………

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre,
PRIMĂRIA MUN.REGHIN ,
P-ŢA PETRU MAIOR, NR. 41, REGHIN, JUD. MURES
Ca urmare a Invitaţiei de participare nr.___/__________privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului :
« ........................................................................................................................................ »
Noi
…………………………………………………………………………………………
( denumirea / numele ofertantului )
va transmitem alaturat urmatoarele :
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un
numar de 1 copii :
a) oferta ;
b) documentele care insotesc oferta ;
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface
cerintele.
Data completarii ……………………..
Cu stima,
OFERTANT,
…………………………………………
( semnatura autorizata )

Formularul B2
OFERTANTUL
………………………………….
(denumirea / numele )
INFORMATII GENERALE
1.Denumirea/numele :
…………………………………………………….……………..
2.Codul fiscal :
……………………………………………………………………………..
3.Adresa sediului central :
………………………………………………………………..
4. Telefon : ………………………
Fax : …………………………..
Telex : ………………………
E – mail : ……………………..
5. Certificatul de inmatriculare / inregistrare
………………………………………………………………………………………
( numarul, data si locul de inmatriculare / inregistrare )
6. Obiectul de activitate, pe domenii :
………………………………………………………………………………….…
( in conformitate cu prevederile din statutul propriu )
7. Birourile filialelor / sucursalelor locale, daca este cazul :
………………………………………………………………………………….…
( adrese complete, telefon / telex / fax, certificate de inmatriculare / inregistrare )
8. Principala piata a afacerilor :
………………………………………………………………………………….………
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :
Anul

Cifra de afaceri anuala la 31
decembrie
( mii lei )

Cifra de afaceri anuala la 31
decembrie
( echivalent euro )

1. 2007
2. 2008
3. 2009
Media anuala
Ofertant,
…………………………………………
( semnatura autorizata )

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.crt

Denumire produs

U/M

1.

Autobuze cu
podea joasă de
capacitate medie
pentru transport
urban de persoane
in Mun.Reghin
pentru SC RAGCL
SA Reghin
TOTAL
GENERAL(fără
TVA)

BUC

OFERTANT

Cantitate
3

PREŢ
UNITAR
FĂRĂ TVA

TOTAL
VALOARE
FĂRĂ TVA

Formular nr. 11
BANCA
..................
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica
Catre .......................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea
contractului de achizitie publica), noi ................................... (denumirea bancii), avand
sediul inregistrat la .................................................. (adresa bancii), ne obligam fata de
....................................... (denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de
....................... (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa, autoritatea
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei
uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de
valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ......................................
(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a
ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ......................................
(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de
valabilitate a ofertei.
Prezenta garantie este valabila pana la data de .......................................... .
Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul .... .

CAIETUL DE SARCINI
PENTRU ACHIZIŢIA DE
„AUTOBUZE CU PODEA JOASĂ DE CAPACITATE MEDIE”
PENTRU TRANSPORTUL URBAN DE PERSOANE ÎN MUNICIPIUL
REGHIN
1. Obiectul şi domeniul de aplicare:
Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţionarea de:

Autobuze cu podea joasă - CPV:34121400-5 – de capacitate medie, pt.
transport urban persoane;
Autobuzele vor îndeplini toate condiţiile tehnice şi de siguranţă, pentru circulaţia pe drumurile
publice din România, conform legislaţiei române (Ordinul M.L.T.P.T.L. nr. 211 din 11 februarie 2003, cu
modificările şi completările ulterioare, Ordinul 458/ 27 martie 2002 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi
publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional şi toate directivele şi normele elaborate de
Comunitatea Europeană care se referă la autobuze pentru transport urban de persoane, etc.).
2. Condiţii de calitate :
Autobuzele vor fi realizate conform standardelor internaţionale de calitate ISO 9001/9002 sau
echivalent.
3. Condiţii tehnice pentru:
-lungime autobuz maxim intre 8,50-9,00 m
- să funcţioneze corespunzător într-un climat temperat continental;
- autobuzele solicitate trebuie să fie înmatriculate şi omologate în România şi să aibă data
fabricaţiei după 01.01.2001 inclusiv;
- capacitate de transport pasageri: minim 10 locuri pe scaune şi minim 30 locuri în picioare;
- caroserie autoportantă, cu salon unic, cu volan pe stânga, prevăzută cu două sau trei uşi de acces;
- amplasamentul uşilor, configuraţia salonului de pasageri şi a platformei de urcare va asigura o
bună circulaţie a călătorilor şi o încărcare uniformă a vehiculului.
- posibilitate de reglare automată a înălţimii caroseriei în cel puţin 2 trepte de înălţime comandate
de la postul de conducere a autobuzului – treapta de jos pentru urcare coborâre în staţie de maxim
225 mm, iar treapta de mers înaltă de minim 350 mm;
- podea joasă complet coborâtă, sau coborâtă cel puţin pe suprafaţa destinată pasagerilor în
picioare şi a celor cu dizabilităţi inclusiv în dreptul uşilor de urcare în acest spaţiu;
- caroserie tratată anticoroziv, cu declaraţie de la producător;
- nr. axe: 2;
- Suspensie pneumatică axe.
- ABS şi ASR Metrix pentru puntea spate şi faţă;
- Servodirecţie
- limitare electronică a vitezei;
- motor diesel, minim din categoria EURO 2 după normele CE
- autobuzul va fi echipat cu instalaţie de pornire pentru temperaturi scăzute;
- treptele de acces în autovehicul precum şi treptele interioare (dacă există) să fie iluminate,
alimentate pe circuitul lanternelor de poziţie ale autobuzului;

- ieşirile de siguranţă să fie inscripţionate şi echipate cu dispozitive corespunzătoare.
- sistem oprire şi avertizare uşi deschise;
- postul de conducere va fi prevăzut cu sistem de climatizare care sa poată asigura si degivrarea
parbrizului si a geamurilor laterale din postul de conducere.
- încălzire compartiment pasageri;
- oglinzi exterioare încălzite;
- oglindă interioară;
- scaun şofer cu suspensie pneumatică, cu tetieră;
- minim 1 trapă de ventilaţie naturală şi evacuare în plafon şi minim 2 ferestre de ventilaţie
naturală laterale;
- să asigure afişarea la părţile din faţă
- asigurarea accesului facil pentru persoanele cu dizabilităţi (handicap);
- autobuzul va fi prevăzut cu loc special pentru transportul persoanelor utilizatoare de cărucioare
mobile, loc special pentru mamă cu copil, locuri cu prioritate pentru persoanele cu mobilitate
redusa.
- scaune rezistente la vandalism, netapiţate şi cu posibilitatea asigurării curăţeniei şi întreţinerii
uşoare;
- autobuzul să îndeplinească condiţiile privind efectuarea transportului public local de persoane
stabilite prin Ordinul 972 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea
transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, în
secţiunea a 4-a pct. 1 art. 31.
3.1.1. Condiţii speciale
- fiecare autobuz va fi însoţit de instrucţiuni de întreţinere şi exploatare traduse în limba
română, cartea de service, trusă sanitară, triunghiuri reflectorizante, trusa de scule pe care o
prevede producătorul pentru depanarea în teren a autobuzului inclusiv cheie pentru roţi, 2
stingătoare de incendiu, roată de rezervă, cârlig pentru remorcare, 2 cricuri hidraulice şi vestă
reflectorizantă.
- ofertantul va asigura instruirea personalului pentru exploatarea comercială a autobuzului;
- prezentarea pentru vizionare, evaluare şi acceptare a unui autobuz din tipurile de autobuze
ofertate, la o dată stabilită de Comisia de Evaluare (în maxim 7 zile după deschiderea
ofertelor);
3.1.2. Garanţii:
Ofertantul va asigura reviziile şi reparaţiile în garanţie şi post-garanţie la sediul operatorului de
transport local din Reghin sau la sediul unităţii service autorizate RAR cel mai apropiat de autoritatea
contractantă.
Ofertantul va acorda şi asigura garanţia post-vânzare de minim 12 de luni.
Ofertantul va asigura piesele de schimb şi subansamblurile necesare pe o perioadă de minim 1 an
de la data achiziţiei, fără a avea însă exclusivitate în acest sens.

