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   FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială: Municipiul Tarnaveni 

Adresă: Piata Primariei, Nr.7 

Localitate: Tarnaveni Cod poştal: 

545600 

Ţara: Romania 

Punct(e) de contact: Muth Teodor 

 

Telefon: +40 265443400 

E-mail: tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro Fax: +40 265446312 

Adresa internet  (URL) : www.primariatarnaveni.ro 

Adresa profilului cumpărătorului : www.e-licitatie.ro 

 

Alte informaţii pot fi obţinute la: 

(x) Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.I 

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie 

dinamic) pot fi obţinute la: 

( ) Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

(x) Altele: din SEAP 

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: 

(x ) Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

( )Altele: completaţi anexa A.III 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 9 

 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 
PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 

() Colectivitate teritorială  

□ Agenţie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 

(x) Autoritate locala 

 

□ Altele (precizaţi): ————————— 

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Mediu 

□ Afaceri economice şi financiare 

□ Sănătate 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 

□ Educaţie 

□ Altele (precizaţi): ————— 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                              da □ nu [x] 
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Sau, după caz 

□ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie 
termică 

□ Electricitate 

□ Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului 

□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor 
combustibili solizi 

□ Apă 

□ Servicii poştale 

□ Servicii feroviare 

□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz 

□ Activităţi portuare 

□ Activităţi aeroportuare 

 

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: Delegarea prin concesionare a sistemului de 

iluminat public din Municipiul Tarnaveni 

 

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

a) Lucrări                                   (x) B) Produse                                    □ c) Servicii                                      □ 

Executare                                 () 

Proiectare şi executare              (x) 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrări, 

conform cerinţelor 

specificate de autoritatea 

contractantă 

Cumpărare                                     □ 

Leasing                                          □ 

Închiriere                                       □ 

Închiriere cu opţiune de                □ 

cumpărare 

O combinaţie între acestea            □ 

Categoria serviciilor:             nr. □□ 

Locul principal de executare 

Municipiul  Tarnaveni 

Cod NUTS : RO125- Mures 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

II.1.3) Procedura implică 

Un contract de achiziţii publice                                                                 (x) 

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)                 □ 

Încheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) 

Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici          □ 

 

Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de 

participanţi la acordul-cadru preconizat 

Acord-cadru cu un singur operator economic             □ 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului 

cadru                                             da □ nu □ 

Dacă DA, 

__________________________________________ 

(se fac precizări suplimentare referitoare la modul de 

desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui 
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acord-cadru) 

Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□ 

Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: 

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre): 

Valoarea estimată fără TVA: _________________                                                                 Monedă: ________ sau 

intervalul: între _____________ şi _______________                                                      Monedă: ________ 

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): __________  

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 

- intocmirea documentatiei tehnice pentru realizarea tuturor lucrarilor de investitii conform 
legislatiei in vigoare; 
- întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a sistemului de iluminat public; 
- modernizarea echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public; 
- extinderea echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public; 
- realizarea iluminatului arhitectural; 
- implementarea sistemului de telegestiune; 
- realizarea iluminatului festiv. 

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

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 

Obiect principal 45.31.00.00 -3 – Lucrari de instalatii 

electrice   

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

Obiect(e) suplimentar(e) 50.23.21.00 -1 – Servicii de intretinere 

a iluminatului public  

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice                da □  nu (x)  

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi                                                      da □ nu (x) 

anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) 

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): 

un singur lot                                  □ unul sau mai multe loturi              □ toate loturile                                  □ 

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

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) 

Conform caiet de sarcini:  

După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): ....................................                                        Monedă: lei 

sau intervalul: între _______________ şi _______________                                               Monedă: __________ 

Valoarea estimata de 5.393.930 lei  (valori fara TVA) Valoare estimata procentului de cheltuieli  diverse si neprevazute : 0  

Curs euro : 1 euro = 4,4765 din 06.06.2013 

II.2.2) Opţiuni (după caz)                                                                                                                        da □ nu (x) 

Dacă da, descrierea acestor opţiuni:  

Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: 

în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

Numărul de prelungiri  posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ 

Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor 
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ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata în luni: 120 luni incepand de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor  

 

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                                    da □  nu (x) 

 

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare aplicabilă) 

 

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 

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

Valoarea garantiei de participare este de 10.000 lei 

Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare in cuantumul de 10.000 , cu valabilitate  90 de zile de la termenul 
limita de primire a ofertelor. In caz de prelungire a duratei de valabilitate a ofertei, durata de valabilitate a garantiei de 
participare va  fi prelungita in mod corespunzator. Pentru depunerea garantiei de participare in alta moneda decat RON se 
va utiliza cursul de schimb valutar comunicat de BNR din data invitatiei de participare.  
Modalitatea de constituire (conf. art. 42 din HG nr. 71/2007): scrisoare de garantie bancara, care se prezinta în original, in 
cuantumul, pana la data si pentru perioada prevazute in documentatia de atribuire .  
Echivalenta unei garantii de participare depusa în euro/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita 
de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice.  
Ofertantii tip I.M.M. care îndeplinesc prevederile legislatiei în vigoare (Legea nr. 346/2004  actualizata privind stimularea 
infiintarii si dezvoltarii IMM) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare vor depune documente prin care 
dovedesc ca sunt I.M.M.. Ofertantii straini de tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prezenta 
documente edificatoare din tara respectiva din care sa reiasa faptul ca au un statut similar operatorilor economici de tip 
IMM din Romania. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita 
pentru deschiderea ofertelor. 
În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comuna, sunt considerati ofertanti de tip IMM acei ofertanti 
pentru care toti membrii grupului detin calitatea de IMM.  
În cazul în care un grup de operatori depune oferta comuna instrumentul de garantare, va fi emis în numele asocierii si va 
acoperi in mod solidar toti asociatii. 
III.1.1.b) Garantie de bună executie                                                                                                     da (x) nu □ 

Garantia de buna executie este de 5% din valoarea de atribuire a contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de 
buna executie a contractului conform prevederilor legale respectiv : conform art. 89 alin. 2, art. 90 alin. 1 si 3 din HG 
925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor aplica si prevederile art. 91 si 92 alin 4 din HG 925/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 

 Bugetul local  
Plata lucrarilor de investitii ( conform Anexa 1 din oferta financiara ) se va face in  rate lunare egale , in termen de 10 ani 
Plata lucrarilor de intretinere , extindere, iluminat arhitectural si iluminat festiv se va face in termen de 30 de zile de la 
receptia lucrarilor. 
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz) 

Asociere conform art. 44 din OUG NR 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)                                da □ nu (x) 

Dacă da, descrierea acestor condiţii 

III.1.5. Legislatia aplicabilă 

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 
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337/2006, cu modificările si completările ulterioare; 

 

b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii; 
c) Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in Ordonanta de urgentă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si 
a contractelor de concesiune de servicii; 
d) Legea nr.51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare; 
e) Legea nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public; 
f) Hotărârea Guvernului nr. 745/2007  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor 
comunitare de utilitati publice; 
g) Hotărârea Guvernului nr.717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea 
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru 
serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice; 
h) Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public; 
i)  Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru  aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; 
j) Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru  aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat 
public; 
k) Ordinul comun nr.5/03/2007 al presdintelui A.N.R.E. si al presedintelui A.N.R.S.C. de aprobare a Contractului-cadru 
privind  folosirea infrastructurii sistemului de distributie  a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public; 
l) Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, cu modificările si completările ulterioare; 
m) Ordin 509/29.09.2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice 
privind formularea criteriilor de calificare si selectie; 
n) Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei 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; 
o) Legea 364/2004 privind stimularea IMM; 
p) Site www.anrmap.ro; 
r) Ordinul  ANRE 11/13.03.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor  de 
proiecte , responsabililor tehnici cu executia precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul 
instalatiilor electrice; 
s) Legislatia privind fiscalitatea: www.mfinante.ro 
t) Legislatia privind protectia mediului: www.mmediu.ro 
u) Legislatia privind conditiile de munca si protectia muncii: www.protectiamuncii.ro                                             
v) Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Tarnaveni aprobat prin HCL 52 din 28 aprilie 2011 

 

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele 

referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei 

 

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare 
pentru evaluarea respectării 
cerinţelor menţionate: 
 

1.Declaratie privind eligibilitatea  

In cazul in care oferta este depusa de o asociere fiecare asociat va depune 
documentul mentionat.  
In cazul in care ofertantul este sustinut de un tert sustinator acesta va depune 
declaratia privind eligibilitatea. Incadrarea oricarui ofertant in situatia prevazuta  
prevazuta la art.180 din OUG NR 34/2006 va atrage excluderea ofertantului din 
procedura de atribuire . 

Formular 1 completat in original  

2.Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
In cazul in care oferta este depusa de o asociere fiecare asociat va depune 
documentul mentionat.  
In cazul in care ofertantul este sustinut de un tert sustinator acesta nu trebuie sa se 
afle în situatia care determina excluderea din procedura conform prevederilor art.181 
din O.U.G.nr.34/2006, lit. a), c ind.1) si d).  

Formular 2 completat in original  



 7

Incadrarea oricarui ofertant in situatia prevazuta in situatia prevazuta la art.181 din 
OUG NR 34/2006 va atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire . 
3.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile 
art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG a Guvernului nr 34/2006, 
aprobata cu modificarile si completari din Legea 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare ( se va prezenta atat de catre fiecare asociat, subcontractant, 
cat si de tertul sustinator, dupa caz).   
 
Mentionam ca persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: 
Meghesan Nicolae Sorin, Sim Florin Daniel,  Groza Viorel Razvan, Coros Ioan, 
Muth Rodica, Beleanu Celestin, Balint Ibica, Muth Teodor, Coros  Vasile; Consilieri 
locali: Antal Lehel, Antonya Mihail, Bercea Ioan, Bunea Teofil, Cimpoca Alin 
Claudiu, Ciulea-Porime Pavel, Cosma Florin Adrian, Fodor Alexandru Iosif, 
Mandroiu Armina Diana, Marcu Florin, Mihailescu Alin Marius, Modorcea Ovidiu 
Vasile, Piaskovski Stanislav, Serban Maria, Toma Georgeta Maria, Torok Cristina, 
Voda Mircea.  

Formular 4 completat in original  

4.Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independenta conform ordinului 
314/2010 

Formular 5 completat in original 

5.Prezentare  certificate privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a 
impozitelor si taxelor catre stat (certificat de atestare fiscala), inclusiv cele locale 
(certificat de taxe si impozite locale), formulare tip eliberate de autoritatile 
competente din tara în care ofertantul este rezident - din care sa reiasa ca ofertantul 
nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita 
de depunere a ofertelor. 

Se vor prezenta cerificatele in 
original sau copie legalizata sau 
copie lizibila cu mentiunea 
,,conform cu originalul” 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare 
pentru evaluarea respectării 
cerinţelor menţionate: 

Cerinta nr. 1 

Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului - în original/ copie 
legalizata/ copie lizibila semnata si stampilate pentru „conformitate cu originalul” de 
catre reprezentantul legal al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba 
corespondent în coduri CAEN din certificatul constatator. Informatiile cuprinse in 
certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a 
ofertelor. La solicitare, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru 
conformitate, documentul in original/copie legalizata.  
Pentru persoane juridice straine se vor depune: Documente edificatoare care sa 
dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica, în conformitate cu 
prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.  

 

Cerinta nr. 2 Atestari ANRE de tip B, C1A, C2A 

Pentru proiectarea si executia lucrarilor ce fac obiectul contractului, ofertantul 
trebuie sa faca  dovada ca este autorizat  ANRE tip B, C1A, C2A, conf. Art. 11 , 
alin.2 ,lit. m din Legea nr 13/2007  actualizata si Ordinului ANRE 23/2013  
(24/20.07.2007- abrogat ), in copie certificata pentru conformitate si in termen de 
valabilitate la data limita de depunere a ofertelor . 

Modalitatea de indeplinire si 
aplicabilitatea în cadrul procedurii 
Se va prezenta atestatul in copie 
lizibila cu mentiunea ,,conform cu 
originalul’’ 

Cerinta nr.3 Licenta A.N.R.S.C., clasa 3 privind servicii de iluminat public 

Prezentare licenta emisa de A.N.R.S.C., in conditiile art.38 din Legea nr.51/2006 si 
H.G. nr.745/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Anexa, pentru 
servicii de iluminat public, clasa 3- clasa de licentiere corespunzatoare ariei de 
delegare sau intr-o clasa superioara in copie certificata pentru conformitate si in 
termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. In cazul ofertantilor din 
alte state se va prezenta un document eliberat de Autoritatea Nationala de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice din care sa rezulte 
recunoasterea sau echivalarea licentei/autorizatiei/atestatului emise in tarile de 
origine pentru prestarea serviciilor de iluminat public( in conformitate cu prevederile 
art.8 alin.1 din Regulamentul de acordare a licentelor in cazul in domeniul serviciilor 
comunitare de utilitati publice aprobat prin HG 745/2007.  

Modalitatea de indeplinire si 
aplicabilitatea în cadrul procedurii 
Se va prezenta licenta  in copie 
lizibila cu mentiunea ,,conform cu 
originalul’’ 

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare 
pentru evaluarea respectării 
cerinţelor menţionate: 

Prezentarea bilantului contabil la data de 31.12.2013, inregistrat de organele 

competente in copie lizibila cu mentiunea ,, conform cu originalul’’. 

Modalitatea de indeplinire 
Se va prezenta Bilantul in copie 
lizibila cu mentiunea ,, conform cu 
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 originalul’’. 

Prezentare:   

Fisa de informatii generale in original 
Media cifrei de afaceri globale . 
Media cifrei de afaceri globale  in ultimii trei ani (2011, 2012,2013)  va fi de minim 
10.000.000  lei 
Se vor prezenta documente care dovedesc indeplinirea cerintei cu privire la cifra de 
afaceri, in copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul ’’. 
 

Modalitatea de indeplinire 

Prezentare formular nr 6 in original 
Se vor prezenta documente care 
dovedesc indeplinirea cerintei cu 
privire la cifra de afaceri, in copie 
lizibila cu mentiunea „ conform cu 
originalul ’’. 
Pentru calculul echivalentei se va 
aplica cursul mediu anual lei/valuta, 
comunicat de BNR pentru fiecare 
an in parte. 
Liderul asociatiei, singur sau 
impreuna cu asociatii trebuie sa 
asigure aceasta cifra medie de 
afaceri globale. Ofertantii din 
categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii, au dreptul la o reducere de 
50% din valoarea solicitata  a 
mediei cifrei de afaceri globale , 
daca prezinta declaratia pe propria 
raspundere privind incadrarea 
firmei in categoria IMM-uri, 
conform Legii nr. 346/2004, 
actualizata. 

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara  prin 
sustinerea unui tert :  

Se va depune  ANGAJAMENT privind susţinerea financiară a ofertantului/grupului 
de operatori economici 

Prezentare formular nr 7 completat 
in original. 

III.2.3) Capacitatea tehnică si/sau profesională 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare 
pentru evaluarea respectării 
cerinţelor menţionate: 

Cerinta nr. 1 

Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de 

certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari  

Din lista trebuie sa rezulte ca au fost executate in ultimii 5 ani: 
• contracte similare cu cele ale prezentei proceduri  ( concesiune sau 

modernizare/extindere a sistemului de iluminat public cu aparate de 
iluminat cu led) pentru un minim de 2.309 puncte de lumina  

• contracte similare din care sa rezulte comanda si monitorizarea individuala 
prin intermediul unui sistem de telegestiune pentru minim 2309 puncte 
luminoase 
 

. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare se vor prezenta certificari de 
buna executie emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat 
beneficiar din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: beneficiarul, 
denumirea lucrarilor executate, valoarea acestora, perioada de executie, numarul de 
puncte de lumina si daca acestea au fost duse la bun sfârsit. 
Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege : 
- lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie 
partiala sau 
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor sau 
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala. 
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila 
cu mentiunea “conform cu originalul” insotite dupa caz, de traducerea 
autorizata a acestora in limba romana. 
Nota: Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare 
se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.  
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta minima 
privind experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului. 

Modalitatea de indeplinire 

Se vor prezenta: 

- Formular nr 8 in original; 

-Certificari de buna executie pentru 

cele mai importante lucrari; 

 

Nota:pentru contractele prezentate  
la experienta similara similara  
incheiate in alta moneda se va 
efectua  conversia acestora 
utilizand ratele de schimb medii 
anuale stabilite  de catre BNR 
pentru cursul mediu anual lei/valuta 
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Cerinta nr 2 

Experienta similara  

 

 

Prezentare formular nr 9 in original 

 Nota:pentru contractele prezentate  
la experienta similara similara  
incheiate in alta moneda se va 
efectua  conversia acestora 
utilizand ratele de schimb medii 
anuale stabilite  de catre BNR 
pentru cursul mediu anual lei/valuta 
 

Cerinta nr 3 

DECLARAŢIE  in original privind bazele de producţie, utilajele, instalaţiile, 
mijloacele de transport,  echipamentele tehnice, laboratoarele  de care dispune 
operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări 

 Cerinte minime 
- autospeciale tip PRB – 2 buc; 
- automacara- 1 buc; 

Se va prezenta copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul ’’. 
care atesta detinerea(dotare proprie, inchirierea sau alte forme de punere la 
dispozitie). 

Modalitatea de indeplinire 

Prezentare formular nr.10 in 
original 

Cerinta 4 

Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de 
conducere in ultimii trei ani – formular nr.11 

Modalitatea de indeplinire 

Prezentare formular nr 11 in 
original 

Cerinta 5 

INFORMAŢII  Privind personalul de conducere si personalul desemnat ca 
responsabil cu execuţia lucrărilor 

Se solicita dovada ca ofertantul dispune de urmatorul personal: 

- electricieni autorizati  ANRE gradul II A, B- 3 persoane – conf Ordinului 

ANRE 11/13.03.2013 

- Responsabil tehnic cu executia RTE atestat ANRE conf Ordinului ANRE 

11/13.03.2013 

Pentru personalul responsabil nominalizat cu îndeplinirea contractului, se 
vor prezenta, dupa caz, urmatoarele documente:  
- documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate sunt angajate 
ale ofertantului sau, dupa caz, angajament de participare/ declaratie de 
disponibilitate al/ale persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea 
contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate astfel de 
persoana/persoane); 
-  certificate de atestare/legitimatii, in termen de valabilitate la 
data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, dupa caz.  
Documentele solicitate se vor prezenta în original/copie legalizata/copie 
lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, însotita dupa caz, de traducerea 

autorizata a acesteia in limba romana. 

Modalitatea de indeplinire 

 

Prezentare formular nr 13 in 
original 
 
 

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesional 
prin sustinerea unui tert: Se vor depune , dupa caz: 

- ANGAJAMENT privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului/ 
candidatului/grupului de operatori economici – formular 15 

- Declaratia a sustinatorului tert privind logistica , utilajele instalatiile si 
echipamentele tehnice – formular 15.1 

- Declaratia sustinatorului tert -privind personalului utilizat si a cadrelor de 
conducere alocate – formular 15.2  

 

Formular 15 in original 

Formular 15.1 in original 

Formular 15.2 in original 
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Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are eventual intentia sa o  
subcontracteze : 
Declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care 
acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere a acestuia/acestora  caz 
acordul acestuia/acestora 
Acord de subcontractare 
In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmeaza sa indeplineasca parti 
din contractul de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita la incheierea 
contractului, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si 
subcontractantii nominalizati de acesta in oferta, care se constituie in anexa la 
contract. 
Pe parcursul derularii contractului ofertantulnu are dreptul de a inlocui 
subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar 
eventuala inlocuire a subcontractantilor nu trebuie sa duca la modificarea propunerii 
tehnice sau financiare. 

. 

- Formular nr. 17 -in original 

- Formular nr.18- in original 

 

III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare 

pentru evaluarea respectării 

cerinţelor menţionate: 

 

 

Cerinta nr. 1 

Copie dupa certificatul care atesta implementarea  al sistemului de management al 
calitatii conform ISO 9001:2008  sau echivalent, valabil la data limita de depunere a 
ofertelor , in domeniul : proiectare si executie sisteme de iluminat. 
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta 
cerinta trebuie indeplinita individula de fiecare membru al grupului pentru partea din 
contract pe care acesta o realizeaza.  

Modalitatea de indeplinire 

Ceritificat/documente/alte dovezi in 

copie lizibila cu mentiunea 

,,conform cu originalul’’. 

Cerinta nr. 2 

Copie dupa certificatul care atesta implementarea  sistemului de  management de 
mediu conform ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a 
ofertelor, in  domeniul :proiectare si executie sisteme de iluminat. 
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta 
cerinta trebuie indeplinita individula de fiecare membru al grupului pentru partea din 
contract pe care acesta o realizeaza. 

Modalitatea de indeplinire 

Ceritificat/documente/alte dovezi in 

copie lizibila cu mentiunea ,, 

conform cu originalul’’. 

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                                                                              

da □ nu (x) 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                       

( ) 

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de 

muncă protejate                         ( ) 

 

 

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii                                       da □ nu (x) 

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile: 

 

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările                                            da □ nu (x) 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 

serviciilor respective 
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SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1) TIPUL PROCEDURII 

IV.1.1) Tipul procedurii 

Licitaţie deschisă (x) 

Cerere de oferta () 

Licitaţie restrânsă □ 

Licitaţie restrânsă accelerată □ 

Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate: 

 

Negociere □ 

Au fost deja selectaţi candidaţi                                                                                                                 da □ nu □ 

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare 

Negociere accelerată □ 

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

 

Dialog competitiv □ 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe 

(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv) 

Număr de operatori economici preconizat □□□ 

sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□ 

Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi: 

 

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog 

competitiv) 

Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a                                                     da □ nu □ 

reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 

 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare) 

Pretul cel mai scazut                                                                                                                                                 □ 

Sau 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte                                                      (x) 

(x) criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în 

ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) 

□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în 

documentul descriptiv 
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Criterii Pondere 

1. Pretul  ofertei ( pretul total pentru activitatea de modernizare a sistemului de iluminat 

public si implementarea sistemului de telegestiune-Anexa 1 din oferta financiara.) 

40 puncte 

 

Descriere: Componenta financiara 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 

La punctul 1. punctajul se calculeaza in modul urmator: 

a)   pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat  factorului de 
evaluare respectiv 40 de puncte; 

b)   pentru alt preţ decât cel prevăzut  se acordă punctajul astfel: 

Pn  = (Preţ minim ofertat / Preţ n ) x  Punctajul maxim alocat factorului de evaluare  

2. Energia consumata a sistemului de iluminat, rezultata in urma lucrarilor de modernizare, 
conform prevederiilor din caietul de sarcini  

40 

Descriere: Componenta tehnica 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 

La punctul 2. punctajul se calculeaza in modul urmator: 

a)   pentru cea mai mica  energie consumata (corect fundamentata) se acordă punctajul 
maxim alocat  factorului de evaluare respectiv 40 de puncte; 

b)   pentru alta valoare a energiei consumate punctajul   se acordă astfel: 

Pn  = (Energia consumata minima / Energia consumata n ) x  Punctajul maxim alocat factorului de evaluare 

Energia consumata  a sistemului de iluminat  rezultat in urma modernizarii se calculeaza ca suma dintre: 

• Energia consumata de aparatele de iluminat (sursa de lumina LED+driver alimentare) pentru 
4000 de ore, cu respectarea profilurilor de dimming prevazute in prezente in caietul de sarcini 

• Energia consumata de dispozitivele sistemului de telegestiune ( dispozitive control individual 
aparat de iluminat, dispozitive pentru control zonal). Se va evidentia clar numarul de ore de 
functionare considerat, care va fi de minim 4000 ore. Pentru sistemele care presupun energizarea 
permananta a dispozitivelor de control, numarul orelor de functionare se va considera 8760.   

 

 

3. Garantia acordata lucrarilor de investitii ( la Anexa 1 din oferta financiara) 10 

Descriere: Componenta tehnica 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 

La punctul 3. punctajul se calculeaza in modul urmator: 

a)   pentru oferta care prevede cea mai lunga perioada de garantie ( exprimata in luni ) 
si care  nu depaseste 120 luni, se acorda  punctajul maxim alocat  factorului de 
evaluare respectiv  10 puncte; 

b)   pentru alta perioada de garantie  acordate  lucrarilor de investitii decat cea  

                                      maxima, punctajul Pgn se acordă astfel: 

Pgn  = (Garantia ofertei n - exprimata in luni / Garantia maxima -exprimata in luni ) x  Punctajul maxim 

alocat factorului de evaluare. 

 

4. Pretul total pentru activitatea de extindere a sistemului de iluminat public- Anexa 2 din oferta 

financiara 

2 

Descriere: Componenta financiara  
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Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 

La punctul 4. punctajul se calculeaza in modul urmator: 

a)   pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor pentru activitatea de extindere a 
sistemului de iluminat public se acordă punctajul maxim alocat  factorului de 
evaluare respectiv 2 puncte; 

b)   pentru alt preţ decât cel prevăzut  se acordă punctajul astfel: 

Pn  = (Preţ minim ofertat / Preţ n ) x  Punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare  

5. Pretul total pentru activitatea de realizare  a  iluminatului  arhitectural- Anexa 2 din oferta 

financiara 

1 

Descriere: Componenta financiara 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 

La punctul 5. punctajul se calculeaza in modul urmator: 

a)   pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor pentru activitatea de realizare a  
iluminatului  arhitectural se acordă punctajul maxim alocat  factorului de evaluare 
respectiv 1 punct; 

b)   pentru alt preţ decât cel prevăzut  se acordă punctajul astfel: 

Pn  = (Preţ minim ofertat / Preţ n ) x  Punctajul maxim alocat factorului de evaluare 

 

6. Pretul total pentru activitatea de realizare  a  iluminatului  ornamental festiv- Anexa 2 din oferta 

financiara 

2 

Descriere: Componenta financiara 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 

La punctul 6. punctajul se calculeaza in modul urmator: 

a)   pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor pentru activitatea de realizare a  
iluminatului  ornamental festiv se acordă punctajul maxim alocat  factorului de 
evaluare respectiv 2 puncte; 

b)   pentru alt preţ decât cel prevăzut  se acordă punctajul astfel: 

Pn  = (Preţ minim ofertat / Preţ n ) x  Punctajul maxim alocat factorului de evaluare 

 

7. Pretul total pentru activitatea de intretinere  a sistemului de iluminat stradal- Anexa 2 din oferta 

financiara 

5 

Descriere: Componenta financiara 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 

La punctul 7. punctajul se calculeaza in modul urmator: 

a)   pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor pentru activitatea de intretinere  a  
sistemului  de iluminat stradal se acordă punctajul maxim alocat  factorului de 
evaluare respectiv 5 puncte; 

b)   pentru alt preţ decât cel prevăzut  se acordă punctajul astfel: 

Pn  = (Preţ minim ofertat / Preţ n ) x  Punctajul maxim alocat factorului de evaluare 

 

Punctajul se calculeaza cu doua zecimale.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, 

oferta castigatoare va fi declarata cea a carei pret este cel mai mic avand in vedere respectarea utilizarii eficiente a 

fondurilor publice. Daca si aceste preturi sunt egale se face reofertare in plic inchis , oferte care vor fi deschise simultan la o 

data stabilita de achizitor. 
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IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică                                                                                        da □ nu (x) 

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract                                da □ nu (x) 

 

Dacă da, 

Anunţ de intenţie                  □              Anunţ despre profilul cumpărătorului □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicări anterioare (după caz) □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunt de intentie  

Numărul si data publicării în SEAP 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta 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 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     (x)      □     □     □     □ 

Altele: ____________________________________________________________________________- 

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise) 

durata în luni: □□□ sau în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Oferta tehnica se va intocmi respectand cerintele caietului de sarcini si va fi astfel structurata incat sa permita identificarea cu 
usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini precum si evidentierea detaliata si completa a 
elementelor care constituie factori de evaluare. Propunerea tehnica va contine o descriere detailata a metodologiei si a 
planului de lucru conceput pentru realizarea lucrarilor de investitii, din care sa rezulte ca sunt respectate toate prevederile 
caietului de sarcini, inclusiv indicatorii de performanta Cap.3.3. din caietul de sarcini. Neprezentarea ofertei atrage 
excluderea ofertantului din procedura de atribuire. Nerespectarea oricareia dintre conditiile sau cerintele caietului de sarcini, 
conduce la declararea ofertei ca neconforma si nu va fi luata in continuare in etapa de evaluare. 
Propunerea tehnica privind gestionarea serviciului de iluminat public va contine: 
1. Memoriul tehnic de executie al lucrarilor de modernizare a SIP, cu urmatoarele obiective:         

1.1. Proiectele luminotehnice pentru fiecare situatie martor 
1.2. Descrierea modului de realizare a lucrarilor de modernizare a SIP 
1.3. Situatia propusa centralizata  
1.4. Evaluarea energetica a situatiei propuse comparativ cu situatia existenta.  
1.5. Centralizatoare cu devize de lucrari cantitative pentru intreg sistemul de iluminat public, pe total strazi si pe total 

obiecte de iluminat, din Municipiul Tarnaveni; 
1.6. Proiecte tehnice martor (proiectele tehnice vor respecta continutul cadru specificat in legislatia in vigoare) pentru 

urmatoarele locatii: 
1.6.1. Strada Republicii 

1.7. Termenul de garantie propus pentru lucrarile de modernizare . 
1.8. Termenele de garantie ale componentelor utilizate.  

2. Memoriul tehnic si de executie al lucrarilor de extindere a SIP, care va contine:         
2.1. Descrierea modului de realizare a lucrarilor de extindere a SIP 
2.2. Proiecte tehnice martor pentru urmatoarele locatii: 

2.2.1. Strada Paltinis 
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2.3. Termenul de garantie propus pentru lucrarile de extindere.   
2.4. Termenele de garantie ale componentelor utilizate de ofertant.  

3. Memoriul tehnic si de executie al lucrarilor de realizare a iluminatului arhitectural, care va contine:         
3.1. Simulari pentru urmatoarele obiective:  

3.1.1. Cladirea Primariei 
3.1.2. Biserica Sfantu Gheorghe 
3.1.3. Bustul lui Mihai Eminescu 

3.2. Descrierea modului de realizare a lucrarilor de realizare a iluminatului arhitectural. 
3.3. Termenul de garantie propus, pentru lucrarile de realizare a iluminatului arhitectural. 
3.4. Termenele de garantie ale componentelor utilizate de ofertant. 

4. Memoriul tehnic de executie al lucrarilor de realizare a iluminatului festiv, care va contine:         
4.1. Simulari pentru urmatoarele obiective:  

4.1.1. 10 simulari generale pentru strazile principale din Municipiul Tarnaveni (Piata Primarie, Strada Avram 
Iancu, Strada Republicii, Strada 22 Decembrie, Strada Armatei, Strada Victor Babes, Strada 1 Decembrie 
1918, Parcul Central, Strada Pacii, Strada Soimilor) ;  

4.1.2. 3 simulari pentru impodobire brazi naturali , inaltimi: 5 m,  10 m, 15 m. 
4.2. Descrierea modului de realizare a lucrarilor de realizare a iluminatului festiv. 
4.3. Termenul de garantie acordate lucrarilor de realizare a iluminatului festiv. 
4.4. Termenele de garantie ale componentelor utilizate. 

5. Descrierea modului de realizare a intretinerii si mentinerii pe perioada contractului de concesionare a SIP din Municipiul 
Tarnaveni. 

6. Descrierea caracteristicilor componentelor utilizate in SIP de catre ofertant. Toate componentele utilizate trebuie sa 
indeplineasca cel putin cerinte impuse in capitolul 3.1.8. 

 
Ofertanţii sunt obligaţi sa fundamenteze prin calcule tehnice, pe baza de documente, toate informaţiile cuprinse in 

oferta lor tehnica.  
Datele si informaţiile cuprinse in oferta tehnica vor fi utilizate la intocmirea ofertei financiare, constituind date de 

fundamentare a acesteia. 
Orice necorelare intre datele si informaţiile cuprinse in oferta tehnica si datele si valorile din oferta financiara, da 

dreptul concedentului sa respingă in totalitate oferta care nu respecta aceasta cerinţa. 
Organizarea informatiilor din propunerea tehnica va fi structurata astfel incat sa se permita validarea conformitatii 

ofertei. 
Se vor respecta în totalitate prevederile din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Tarnaveni.  

 

DOCUMENTE OBLIGATORII  

FISELE TEHNICE PENTRU PRODUSELE OFERTATE 

Fiecare produs ofertat va fi insotit de fisa tehnica formular F5 – Anexa 6 din care sa rezulte ca toate cerintele solicitate pentru 
produsul respectiv sunt indeplinite. 

RAPOARTE DE INCERCARE 

Pentru demonstrarea caracteristicilor aparatelor de iluminat stradale rapoartele vor fi emise de un laborator acreditat 
(se va face dovada acreditării prin prezentarea certificatelor de acreditare ale laboratoarelor). 

 
Aparatele de iluminat ofertate vor fi insotite de: 
� Raportul de incercari IP pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face 

dovada acreditarii laboaratorului care a emis raportul. 
� Raportul de incercari IK pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face 

dovada acreditarii laboaratorului care a emis raportul. 
� Rapoarte de incercare fotometrica eliberate de laboratoare acreditate UE 
� Rapoarte de incercare privind compatibilitatea electromagnetica 

DECLARATII/CERTIFICATE DE CONFORMITATE ,,CE’’ A APARATELOR DE ILUMINAT PROPUSE 

Aparatele de iluminat ofertate vor fi insotite de declaratiile de conformitate. 

DECLARATIE DE CALITATE PRODUCATOR 

Aparatele de iluminat ofertate vor fi insotite de declaratia de calitate de la producator. 
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CERTIFICAT DE GARANTIE 

Aparatele de iluminat ofertate vor fi insotite de certificatul de garantie. 

Se vor prezenta mostre complet echipate si functionale pentru aparatele de iluminat rutier. 
In cazul in care ofertantii nu prezinta mostrele solicitate, insotite de documentele mentionate mai sus (fise tehnice, 

buletine de incercare pentru demonstrarea caracteristicilor aparatelor de iluminat, declaratii de conformitate) ofertele vor fi 
declarate neconforme. 

Este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului aparatului de iluminat si a marcii 
producatorului.  

 Tipul aparatului de iluminat si marca producatorului astfel inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipul aparatelor 
de iluminat si producatorul pentru care s-au prezentat atestatele si buletinele de incercare solicitate, cu cele prezentate ca 
mostre, cu cele folosite in proiectele luminotehnice si cu cele ofertate. 

Garantia aparatelor de iluminat public este de min. 5 ani si max 10 ani. 

Durata de viata medie a aparatelor de iluminat sa fie de minim 15 ani, fara a necesita alte reparatii decat schimbarea 
consumabilelor. 
 
Fiecare ofertant isi va asuma prin oferta depusa riscurile conform celor precizate in Matricea de riscuri -Anexa 3 din caietul 
de sarcini. In cazul neacceptarii de catre ofertant a repartitiei riscurilor conform celor precizate in Anexa 3  oferta va fi 
declarata neconforma.   
In cadrul ofertei tehnice ofertantii vor  prezenta o declaratie pe proprie raspundere cu privire la faptul ca la elaborarea 
acesteia au tinut cont de  obligatiile referitoare la reglementarile specifice  de munca, protectia si securitatea muncii-Formular 
16. 
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Cerinte obligatorii: 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pretul 
ofertat.  

• Formular de oferta Formular 19  care va cuprinde pretul total privind lucrarile de investitii  pentru activitatea de  
modernizare a sistemului de iluminat public si pentru implementarea sistemului de telegestiune (conform Anexa 1  din 
caietul de sarcini ) ; 

• Anexa la formularul de oferta 
• Preturile vor include materiale, manopera, transport , cote legale, cheltuieli indirecte si profit si nu includ TVA si va 

cuprinde toate cerintele prevazute la Cap. 3.1.2. si 3.1.5 .din caietul de sarcini. Preturile unitare se vor justifica prin 
prezentarea : centralizator financiar al categoriilor de lucrari F1,F2, lista cuprinzand cantitatile de lucrari F3 intocmita pe 
baza listei cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari prevazuta in  caietul de sarcini, lista consumuri de resurse 
materiale, lista consumuri cu mana de lucru, lista consumuri de ore de functionare a utilajelor, lista consumuri privind 
transporturile,  Fisa tehnica Nr.1 si Nr.2  ( formular F5) conform Anexa 6 din caietul de sarcini.   

• Respectarea cerintelor din caietul de sarcini cu detalierea elementelor care reprezinta factori de evaluare; 
 

Oferta comerciala pentru  criteriile de atribuire  prevazute la Cap.IV.2.1. punctele 4,5,6,7, va cuprinde:   
1. Borderouri de tarife unitare pentru  extinderea sistemului de iluminat public ( Anexa 2 din caietul de sarcini de la 

pozitia 8 pana la pozitia 14 inclusiv ) si va cuprinde toate operatiile prevazute la Cap.3.1.3. din caietul de sarcini  
2. Pretul total pentru activitatea de extindere a sistemului de iluminat public ( suma preturilor unitare de la pozitia 8 

pana la pozitia 14 inclusiv la coloana Investitii SIP din Anexa 2); 
3. Borderouri de tarife unitare pentru realizarea  iluminatului arhitectural ( Anexa 2 din caietul de sarcini de la pozitia 

15 pana la pozitia 39 inclusiv ) si va cuprinde toate operatiile prevazute la Cap.3.1.4. din caietul de sarcini; 
4. Pretul total pentru activitatea de realizare a iluminatului arhitectural ( suma preturilor unitare de la pozitia 15 pana 

la pozitia 39 inclusiv  la coloana Investitii SIP din Anexa 2); 
5. Borderouri de tarife unitare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv ( Anexa 2 din caietul de sarcini de la 

pozitia 40 pana la pozitia 104 inclusiv ) si va cuprinde toate operatiile prevazute la Cap.3.1.7. din caietul de sarcini 
6. Pretul total pentru activitatea de realizare a iluminatului ornamental festiv ( suma preturilor unitare de la pozitia 40 

pana la pozitia 104 inclusiv  la coloana Investitii SIP din Anexa 2); 
7. Borderouri de tarife unitare pentru activitatea de intretinere a sistemului de  iluminat stradal ( Anexa 2 din caietul 

de sarcini de la pozitia 1 pana la pozitia 310 inclusiv ) si va cuprinde toate operatiile prevazute la Cap.3.1.6. din 
caietul de sarcini; 

8. Pretul total pentru activitatea de intretinere   a sistemului de iluminat stradal ( suma preturilor unitare de la pozitia 1 
pana la pozitia 310 inclusiv  la coloana Intretinere SIP din Anexa 2); 

 
 

Fiecare ofertant, pe langa pozitiile solicitate in anexele amintite, este liber sa adauge orice pozitie pe care o 
considera utila pentru desfasurarea activitatiilor, cu respectarea cerintelor caietului de sarcini. Pentru fiecare poziţie de preţ 
prevăzută în listă, se va întocmi câte un deviz ofertă, în care vor fi cuprinse toate cheltuielile care stau la baza formării 
preţului propus de ofertant.  
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Preţul pe fiecare operaţie prevazută în listă va conţine ca elemente de fundamentare,  materialul, manopera, utilajul, 
transportul, încheierea de deviz, cheltuielile indirecte şi profitul, specifice fiecărui ofertant în parte. Acest preţ va fi utilizat 
pentru întocmirea situaţiilor de lucrări şi a facturilor pe întreaga perioadă a contractului de concesionare. 

Ofertantul este responsabil pentru includerea in oferta financiara a tuturor costurilor conform cerintelor 
Caietului de sarcini.  

9. Valoarea redeventei: 6000 lei/an;  
10. Graficul de executie a lucrarile de investitie; 

Lucrarile de investitii se vor realiza in maxim 6 luni. Plata lucrarilor de investitii se va face esalonat, in rate anuale 
egale, timp de 10  ani. Contravaloarea serviciilor de de intretinere se va plati lunar in baza situatiilor de lucrari acceptate de 
beneficiar.    
Preturile se vor prezenta in euro si in lei , cu si fara TVA, utilizand cursul euro  din data de 06.06.2013: 1 euro = 4,4765 lei 

 Plata se va face in lei. 

In cazul unei oferte cu un pret neobisnuit de scazut in raport cu lucrarea care urmeaza sa fie executata , autoritatea 
contractanta va solicita in scris ofertantului clarificari cu privire la oferta.  
 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Se detaliază modul de prezentare a ofertei, respectiv: ambalare, sigilare şi marcare a  plicurilor conţinând  documentele 
ofertei precum şi a mostrelor/schiţelor, după caz. 
- Adresa la care se depune oferta:  Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7, Tarnaveni, judetul Mures-camera 
23, Registratura. 

- numarul de exemplare :  

-original: 1 exemplar; 

- copie: 1 exemplar; 

In cazul unei discrepante intre original si copie/copii, va prevala originalul.Ofertantul va suporta pe propria raspundere toate 
costurile asociate pregatirii si depunerii ofertei sale, iar autoritatea contractanta nu va fi in nici un caz raspunzatoare de aceste 
costuri. 

Modul de prezentare a dosarului licitatiei:   

Documentatia trebuie sa fie tiparita sau scrisa cu cerneala neradiabila si va fi semnata pe fiecare pagina de 
reprezentantul/reprezentantii autorizat(i) sa angajeze ofertantul in contract. Fiecare exemplar se va indosaria si fiecare pagina 
va fi numerotata. Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor. 

Propunerea financiara, propunerea tehnica si documentele de calificare se vor introduce in plicuri distincte, sigilate si marcate 
corespunzator, astfel: 

Plicul 1: - DOCUMENTE DE CALIFICARE-ORIGINAL 

Plicul 2: - PROPUNEREA TEHNICA-ORIGINAL 

Plicul 3:- PROPUNEREA FINANCIARA-ORIGINAL 

Plicul 4:- DOCUMENTE DE CALIFICARE-COPIE 

Plicul 5: - PROPUNEREA TEHNICA-COPIE 

Plicul 6:- PROPUNEREA FINANCIARA-COPIE 

In fiecare plic se vor introduce documentele solicitate. Atat setul de plicuri ( 1,2,3)  al originalului cat si setul de plicuri 
(4,5,6)  al copiei vor fi introduse in cate un plic pe care vor fi scrise numele licitatiei, numele si adresa ofertantului precum si 
mentiunea Original sau Copie. Acestea vor fi introduse intr-un plic separat, netrasparent pe care se va scrie numele si adresa 
autoritatii contractante, mentiunea „ Oferta pentru Delegarea prin concesionare a Serviciului de iluminat public din 
Municipiul Tarnaveni” si inscriptia   A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA ….….. ORA ….’’( data si ora vor fi cele 
mentionate in  anuntul de participare) si va fi insotit de scrisoarea de inaintare –Formular 21. Daca pplicul nu este marcat 
conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o reponsabilitate pentru ratacirea ofertei. 
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Documentele care insotesc oferta sunt :  

- dovada constituirii garantiei de participare – in original ;  
- Declaratia privind incadrarea in categoria IMM, dupa caz- Formular 20 
- imputernicirea persoanei autorizate sa angajeze ofertantul la deschiderea ofertelor (daca aceasta participa la deschiderea 
ofertelor)- Formular 22  

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                          da □ nu (x) 

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da □ nu (x) 

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

VI.3) ALTE INFORMATII (după caz) 

1) In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conforrm 
Formular 14. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului, autoritatea contractanta va solicita viitorului 
contractant legalizarea acordului de asociere. 
2) Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul care are cel 
mai  mic pret. Daca si preturile sunt egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea  departajarii 
ofertelor. 
3) In vederea demonstrarii posibilitatilor de aplicare practica a sistemului de telegestiune descris de ofertant in cadrul ofertei 
tehnice, autoritatea contractanta va organiza ulterior fazei de calificare, proba practica. Toate functiunile minim cerute la sistemul 
de telegestiune vor fi verificate in cadrul probei practice, pentru ofertantul  clasat pe primul loc iar in cazul in care cerintele 

minime solicitate nu sunt indeplinite integral, oferta  va fi considerata neconforma si respinsa , urmand a se aplica proba practica 

ofertantului clasat pe urmatorul loc.  
VI.4) CĂI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 

Denumire oficială:Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresă: str Stavropoles, nr 6, sector 3  

Localitate:Bucuresti Cod poştal:030084 Ţară:Romania 

E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641  

Adresă Internet (URL) 

www.cnsc.ro 

Fax:+40 213104642/+40 218900745  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) 

Denumire oficială: 

Adresă: 

Localitate: Cod poştal: Ţară: 

E-mail: Telefon:  

Adresă Internet (URL)  Fax:  

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3) 

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: 
Se vor respecta termenele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 

Denumire oficială: Municipiul Tarnaveni- Compartiment Juridic 

Adresă: P-ta Primariei, nr.7  

Localitate: Tarnaveni Cod poştal: 545600 Ţară: Romania 

E-mail: 

office@primariatarnaveni.ro 

Telefon: +40 265443400  

Adresă Internet (URL) : 

www.primariatarnaveni.ro 

Fax: +40 265446312  
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