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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

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

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Educatie

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

Adresa postala: Strada Spiru Haret nr.12, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: HORIA PALMER 
HIRTOPANU, Tel. +40 0213102207, In atentia: Liliana Corbeanu, Andreea Luizescu, Florin Serghei, Email: corbeanu_liliana@yahoo.com, Fax: +40 
0213102208, Adresa internet (URL): www.edu.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

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

SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII  D/PRET 03/2015

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

Servicii

12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura 
peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica

Locul principal de prestare: Pe intreg teritoriul tarii

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII D/PRET 03/2015 în judetele Ilfov, Dambovita, Giurgiu, Teleorman, 
Calarasi, Dolj, Olt, Mehedinti, Caras Severin, Gorj, Valcea, Arges, Prahova, Buzau, Constanta, Tulcea,Vrancea, Bacau, Vaslui, Neamt, Iasi, 
Botosani, Suceava, Harghita, Brasov, Covasna, Mures, Sibiu, Hunedoara, Arad, Timis, Bihor, Satu Mare, Maramures, Bistrita Nasaud si 
Salaj.

 9loturi astfel cum sunt prezentate în fisa de date si anexa caietului de sarcini.

71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

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

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO - ROMANIA

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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Lotul 1, Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 12 gradinite cu trei  sali de grupa în jude?ele Ilfov, Dambovita, Giurgiu, 
Teleorman si Calarasi valoarea estimata 80.418,05  lei, din care:  7.310,73 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 
%,



Lotul 2, Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 11 gradinite cu trei si 4  sali de grupa în jude?ele Dolj, Olt, Mehedinti, Caras 
Severin, Gorj si Valcea  valoarea estimata 94.042,60  lei, din care: 8.549,33 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 
%,



Lotul 3, Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 9 gradinite cu trei, cinci si sase  sali de grupa în jude?ele Tulcea, Constanta, 
Buzau, Prahova, Valcea si Arges  valoarea estimata 73.912,42  lei, din care: 6.719,31 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in 
procent de 10 %,



Lotul 4, Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  10 gradinite cu trei, cinci si opt  sali de grupa în jude?ele Neamt, Iasi, Vaslui, 
Vrancea, Bacau si Buzau  valoarea estimata 79.311,36  lei, din care: 7.210,12 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 
10 %,



Lotul 5, Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  9 gradinite cu trei  sali de grupa în jude?ele Neamt, Botosani si Suceava  
valoarea estimata 56.120,77  lei, din care:  5.101,89 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %,



Lotul 6, Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  10 gradinite cu trei si patru sali de grupa în jude?ele Sibiu, Mures, Covasna, 
Brasov si Harghita  valoarea estimata 86.830,90  lei, din care:  7.893,72 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %,



Lotul 7, Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  7 gradinite cu doua, trei  patru, sase si opt  sali de grupa în jude?ele Arad, 
Timis si Hunedoara  valoarea estimata 82.395,96 lei, din care: 7.490,54lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %



Lotul 8, Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  8 gradinite cu doua, trei si patru  sali de grupa în jude?ele Satu Mare, Salaj, 
Bihor si Arad  valoarea estimata 71.398,50  lei, din care: 6.490,77 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %



Lotul 9, Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  10 gradinite cu doua si trei  sali de grupa în jude?ele Bistrita Nasaud, si 
Maramures  valoarea estimata 72.826,11  lei, din care:  6.620,56 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %

Valoarea estimata fara TVA: 697,256.67 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
15 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

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

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

BDCE si Guvernul Romaniei

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

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

lot 1 = 1.400,00 lei 	lot 4= 1.400,00 lei	lot 7= 1.400,00 lei

Lot 2 = 1.700,00 lei	lot 5= 1.000,00 lei	lot 8= 1.200,00 lei 

lot 3 = 1.300,00 lei	lot 6= 1.500,00 lei	Lot 9= 1.300,00 lei



Perioada de valabilitate a garantiei de participare 90 de zile de la  data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modalitatea de constituire 
sub toate formele prevazute la art. 86 alin.1 din HG 925/2006); Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face 
la cursul BNR  din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Daca ofertantul constituie garantia de participare prin 
virament, cu ordin de plata, suma respectiva se va vira în contul de garantii al autoritatii contractante Ministerul Educatieisi Cercetarii 
Stiintifice UMP MRSU - IBAN: RO96 TREZ 7005 005X XX00 0182 – Trezoreria ATCPMB , CUI 13729380, I.M.M.- urile beneficiaza de 
dreptul de a plati 50% din contravaloarea garantiei pentru participare, conform art. 16 din Legea nr. 346/2004. Returnarea garantiei de 
participare se va efectua conform prevederilor Art. 88 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul garantiei de buna executie: 10% (zece la suta) din valoarea contractului fara TVA. - Modalitatea de constituire a garantiei de 
buna executie: conform Art. 90 – (1)-(3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. a) daca operatorul economic câstigator 
opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis, în conditiile legii, de o societate bancara sau 
de o societate de asigurari, acesta va utiliza modelul scrisorii de garantie de buna executie din formularul nr. 17 din Partea III a 
documentatiei de atribuire – Modele formulare. b) perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va avea o durata de valabilitate egala 
cu perioada de valabilitate a contractului. c) I.M.M.–urile beneficiaza de dreptul de a plati 50% din contravaloarea garantiei de buna 
executie, conform art.16 din Legea nr. 346/2004. d) Returnarea garantiei de buna executie se va efectua conform art. 92 - (1) din H.G. 
925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
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III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

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

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1. Art. 180 

1.1. Declaratie privind eligibilitatea: ofertantul va completa si va depune formularul nr. 3 din Partea III a documentatiei de atribuire – Modele 
formulare. 

Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica. 

a) acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti; 

b) în cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatiade a demonstra îndeplinirea cerintei; 

c) în cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare 
sustinator are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. 

2. Art. 181 

2.1. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute de articolul 181 din O.U.G. 34/2006: ofertantul va completa si va depune 
formularul nr. 4 din Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formulare. 

Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude, din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantii aflati în 
una sau alta din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. 

a) cerintele formulate pentru situatiile prevazute la Art. 181 din OUG 34/2006 nu se solicita a fi îndeplinite de catre eventualii 
subcontractanti; 

b) în cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei; 

c) în cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare 
sustinator are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei, NUMAI pentru punctele a), c1) si d) ale Art. 181 din OUG 34/2006. 

3. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69.1) din O.U.G. 34/2006: 

Ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat / subcontractantul / tertul(tertii) sustinator(i) va/vor completa si va/vor depune o declaratie – privind 
neîncadrarea în prevederile art. 69.1) din O.U.G. 34/2006, data pe proprie raspundere, referitoare la evitarea conflictului de interese, 
conform precizarilor formularului nr. 6 din Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formulare. 

NOTA: Persoanele (numele acestora) cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante Ministerului Educatiei Nationale UMP MRSU, în 
ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente 
emise în legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele: Horia Palmer Hirtopanu –Director, Iulian Barsan sef serviciu 
economic, Mihaela Tataru contabil , Andrei Boceanu- expert monitorizare, Florin Serghei responsabil tehnic , Andreea Luizescu responsabil 
tehnic, Liliana Corbeanu expert achizitii publice, Mihaela Becheanu-expert monitorizare, ing. Tudorica Ciprian, specialist tehnic, c.j. Elena 
Botez. 

Autoritatea contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantul care se afla în 
situatia prevazuta la art. 691) din OUG 34/2006. 



4. Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta: Conform prevederilor Ordinului nr. 314/2010, emis de Presedintele 
ANRMAP, privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, ofertantul va completa si va depune 
respectivul certificat – în conformitate cu precizarile formularului nr. 7 - Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formular 

Daca oferta este depusa in asociere se va prezenta un singur certificat in numele asocierii.

5.Prezentarea certificatelor fiscale privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata 

Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea certificatului de atestare fiscala  din care 
sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a 
ofertei, eliberat de autoritatea fiscala competenta. 

- Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii 
anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei, eliberat de autoritatea fiscala competenta. 

În cazul operatorilor economici straini 

Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a 
contributiei pentru asigurarile sociale de stat, formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident, 
traducere autorizata în limba romana - original sau o declaratie pe propria raspundere/declaratie autentica data în fata unui notar, a unei 
autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens, Din documentele prezentate 
trebuie sa reiasa ca ofertantul nu figureaza cu obligatii neachitate scadente în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de 
depunere a ofertelor. 

Documentele solicitate mai sus vor fi prezentate în original sau copie legalizata, sau copie lizilibila „conform cu originalul”. 

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate fiscale completate /semnate / stampilate.

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

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) 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, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica 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;

c)HG 1660/2006; d)OUG 30/2006; e)HG 525/30.05.2007; f)HG 921/2011; g)Instruct. 1/2013 ANRMAP-art. 188(2) lit d), art. 188(3) lit c) din 
OUG 34/2006; h)Ord. Presed. (O.Pr.) ANRMAP 107/2009; i)O.Pr. ANRMAP 122/2009; j)O.Pr. ANRMAP 314/2010; k)O.Pr. ANRMAP 
302/2011; l)O.Pr. ANRMAP 509/2011; m)O.Pr. ANRMAP 136/2012; n) O.Pr. ANRMAP 170/2012; o) O.Pr. ANRMAP 171/2012; p) site-ul 
www.anrmap.ro; q) Lg. 346/2004- IMM; r)Lg. 422/2001-protej. mon. ist.; s)OMCPN 2495/2010-Norm. metod.-atest. spec., exp. si verif. 
tehn.în dom. protej. mon. ist.; s)Lg. 319/2006-san. si securit. munc.; t)Lg. 10/1995-calit. în constr.; t)O.ANRE 23/2013-Reg. atest. op. ec. 
instal.el.; u)HG 1739/2006-categ. constr./amenaj. supuse av./autoriz. priv. securit. la incend. si OMAI 87/2010-aprob. metod. autoriz. pers.-
lucr. îndom. apar. împotr. incend.; v)Prescr. th. PT-A1/2010, emise de ISCIR; x)Lg. 333/2003-paza ob., bun., val., protect. pers.; y)Lg. 
500/2002 –Fin. Publ.; z)OMFP 1792/2002-Norm. metod. priv. ALOP
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1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului 

Ofertantul va prezenta un Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial, care atesta domeniul 
sau de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Informatiile 
cuprinse in Certificat constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 

Certificatul se depune în original sau în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". 

NOTA: 

a) documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (din categoria carora face parte si certificatul constator emis 
deO.R.C.) nu pot fi prezentate, în favoarea ofertantului, de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori; 

b) în cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea acestei cerinte; 

c) si persoanele fizice autorizate au obligatia de a prezenta Certificatul constatator, data fiind obligativitatea inregistrarii acestora la 
ORC,conform prevederilor OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. 

d) în etapa evaluarii ofertelor, înaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita, 
ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte Certificatul constatator în original sau în copie legalizata, pentru conformitate, daca anterior a 
fost depus în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.



2. Documente care atesta încadrarea întrepriderii în categoria „întreprinderi mici si mijlocii” 

Conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul se încadreaza în categoria „întreprinderi mici si 
mijlocii” - I.M.M., daca îndeplineste, în mod cumulativ, urmatoarele conditii: 

- numar mediu anual de salariati mai mic de 250; 

- cifra medie anuala neta, de pâna la 50 milioane Euro, la valoare echivalenta în Lei sau active totale care nu depasesc echivalentul în lei al 
sumei de 43 milioane Euro, conform ultimului exercitiu financiar aprobat. Prin active totale se înteleg: active imobilizate + active circulante +

cheltuieli în avans; 

Pentru a dovedi încadrarea în categoria I.M.M., ofertantii au obligatia de a completa si depune unele sau altele din urmatoarele 
documente,dupa caz: 

a) pentru întreprinderi autonome: 

a.1. Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria I.M.M. – conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 1, din Partea III a

documentatiei de atribuire – Modele formulare; 

b) pentru întreprinderi partenere: 

b.1. Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 1, din Partea III a

documentatiei de atribuire – Modele formulare 

si 

b.2. Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 2, la care se adauga “Fisa de 
parteneriat” - conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 2-1 si formularul “Întreprinderi partenere” - conform modelului formularului

I.M.M. – ANEXA 2-2, din Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formulare; 

c) pentru întreprinderi legate: 

c.1. Declaratie privind încadrarea întrepriderii în categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 1, din Partea III a

documentatiei de atribuire – Modele formulare 

si 

c.2. Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 2 , la care se adauga “Fisa privind

legatura dintre întreprinderi” - conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 2-3 si formularul “Întreprinderi legate” - conform modelului

formularului I.M.M. – ANEXA 2-4, din Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formulare; 

NOTA: 

Se solicita ofertantilor confirmarea încadrarii în categoria I.M.M. deoarece Art. 16. - (2) din Legea nr. 346/2004 îi confera ofertantului

urmatoarele avantaje: 

- beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri; 

- beneficiaza de dreptul de a plati 50% din valoarea garantiei pentru participare / a garantiei de buna executie, în cazul în care oferta sa va fi

câstigatoare si i se atribuie contractul de prestari de servicii.

1Angajament de sustinere financiara, daca este cazul În cazul în care 
ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara, invocând si 
sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor 
juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are 
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care, 
aceasta din urma confirma faptul ca va pune, la dispozitia ofertantului 
resursele financiare invocate. 

2. Informatii privind cifra de afaceri Se solicita media cifrei de afaceri globale 
pe ultimii trei ani (2012, 2013, 2014) egala sau mai mare decât:

146.000,00 lei pentru lotul 1, 

170.000,00 lei pentru lotul 2, 

134.000,00 lei pentru lotul 3

144.000,00 lei pentru lotul 4 

102.000,00 lei pentru lotul 5

157.000,00 lei pentru lotul 6

149.000,00 lei pentru lotul 7

129.000,00 lei pentru lotul 8

132.000,00 lei pentru lotul 9



3. Bilanturile contabile  sau extrasele de bilant vizate si inregistrate de 
organele competente sau  alte documente disponibile pe ultimii 3 ani 
financiari (2012,2013,2014). Ofertantul si, dupa caz, asociatul/asociatii 
acestuia va/vor prezenta Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani/ alte 
documente reelevante vizate si înregistrate de organele competente - în 
copie lizibila, cu mentiunea"conform cu originalul”. Pentru ofertantii 
nerezidenti, in cazul carora legislatia tarii de origine nu prevede inregistrarea 
bilantului contabil pe anul 2014, ofertantul va prezenta orice documente 
edificatoare din care sa rezulte cifra de afacere din anul respectiv.Ofertantii 
nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate, legalizate a documentelor 
prezentate.

Modalitatea de indeplinire : 

1.Angajamentul ferm se va redacta conform modelului 
formularului nr. 9 din Partea III a documentatiei de atribuire –
Modele formulare. 









2.Se va completa si depune Fisa de informatii generale – 
conform

formularului nr. 8 din Partea III a documentatiei de atribuire –

Modele formulare. NOTA: La completarea formularului nr. 8,

pentru determinarea valorii echivalente în alta moneda, a cifrei 
medii de afaceri pe ultimii 3 ani, prezentate în Lei, se va utiliza 
cursul mediu anual de schimb publicat de BNR pentru moneda

respective

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

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
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Informatii dotarile Informatii privind mijloacele de transport si echipamente. 
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care 
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a 
contractului de servicii: calculator, inprimanta, copiator, programe 
informatice specifice, mijloace auto. Documente care sa ateste detinerea 
(dotarea proprie, inchirierea, sau alte forme de punere la dispozitie) a:

2 autoturisme, pentru lotul 1, 

2 autoturisme, pentru lotul 2 

1 autoturisme, pentru lotul 3

2 autoturisme, pentru lotul 4 

1 autoturisme, pentru lotul 5 

2 autoturisme, pentru lotul 6 

1 autoturisme, pentru lotul 7 

1 autoturisme, pentru lotul 8 

2 autoturisme, pentru lotul 9

Se va completa conform modelului formularului nr. 11.1 din

Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formulare

Declaratie pe proprie raspundere, privind confirmarea îndeplinirii criteriilor 
de calificare – conform Art. 11 – (4) din HG 925/2006, daca este cazul . 
Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele 
III.2.1 – III.2.3 – inclusiv, din prezenta Fisa de date a achizitiei, orice ofertant 
poate prezenta, initial, doar o Declaratie pe proprie raspundere, semnata de 
reprezentantul sau legal, prin care va confirma ca îndeplineste criteriile de 
calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. 
Declaratia trebuie sa fie însotita de o Anexa, în care ofertantul va mentiona 
succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – 
inclusiv, daca au fost solicitate, valori, cantitati sau altele asemenea.

Declaratia pe proprie raspundere, privind confirmarea îndeplinirii 
criteriilor de calificare si anexa acesteia se vor elabora în 
conformitate cu modelulformularului nr. 16 si al Anexei la 
formularul nr. 15, din –

Modele formulare.

Declaratie privind subcontractantii

Operatorul economic are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe 
care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale 
subcontractantilor propusi. La incheierea contractului de achizitie publica 
ofertantul castigator va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii 
nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta 
cu oferta si se vor constitui anexe la contractul de achizitie publica. Se 
solicita Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 691) din O.U.G. 
34/2006

Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formular 20

completat/semnat/stampilat

Lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani Ofertantii vor prezenta o 
declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani, 
continând cantitati, valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca 
acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, confirmate 
prin prezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de 
o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar sau printr-o declaratie a 
operatorului economic, conform prevederilor Art. 188 – (2), lit a) din OUG 
34/2006. NOTA: Pentru prestarile de servicii similare, ultimii 3 ani se 
calculeaza pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

2.Experienta similara 

Lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani trebuie sa cuprinda servicii similare 
de dirigentie de santier, servicii prestate in baza a cel putin un contract sau 
mai multe contracte in valoare cumulata , de cel putin 

73.000,00 lei fara TVA , pentru lotul 1, 

85.000 lei fara TVA pentru lotul 2 

67.000,00 lei fara TVA pentru lotul 3.

72.000,00 lei fara TVA , pentru lotul 4, 

51.000 lei fara TVA pentru lotul 5 

78.000,00 lei fara TVA pentru lotul 6

74.000 lei fara TVA pentru lotul 7

64.000,00 lei fara TVA pentru lotul 8.

66.000,00 lei fara TVA pentru lotul 9.



Fisele de experienta similara vor fi insotite de certificari de buna executie in 
conformitate cu prevederile art. 188 alin. 3 litera a din OUG 34/2006.

Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formular 10

completat/semnat/stampilat

Lista lucrarilor executate  in ultimii 5 ani trebuie sa fie insotita de 
certificari/documente de buna executie (fisa de experienta 
similara/documente constatatoare/recomandari/procese verbale 
de receptie/pagini din contract)

Pentru determinarea valorii echivalente în alta moneda, a 
experientei similare pe ultimii 5 ani, prezentate în Lei, se va 
utiliza cursul mediu anual de schimb publicat de BNR pentru 
moneda

respectiva

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

Modalitatea de indeplinire
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

Prezentarea unui acord sau o scrisoare preliminara de asociere  
completat/a, in original sau copie lizibila. In cazul asociatiilor (consortiilor) se 
va prezenta:-denumirea societatilor asociate, nominalizarea liderului 
asociatiei si imputernicirea acestuia de a primi instructiuni de la si in numele 
asociatilor;-partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat(valoric 
si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor 
tehnice si umane;-imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in 
numele asociatiei.

In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat 
limba romana, se va prezenta copie dupa acordurile si traducerea legalizata 
in limba romana dupa acestea.

In cazul asocierii a doi sau mai multi operatori economici, pentru situatia 
economica si financiara si pentru capacitatea tehnica se ia in 
considerarevaloarea insumata a capacitatilor partenerilor care formeaza 
asocierea.

Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formular 14– completat/semnat/stampilat

Angajament de sustinere tehnica / profesionala, daca este cazul

Daca ofertantul îsi demonstreaza situatia tehnica si profesionala, invocândsi 
sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor 
juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are 
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care, 
aceasta din urma confirma faptul ca va pune, la dispozitia ofertantului, 
resursele tehnice si profesionale invocate.

NOTA:

Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se 
afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, 
conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c^1) si d) precum si ale 
prevederilor Art. 69 din OUG 34 / 2006.

Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formular 12– completat/semnat/stampilat

Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii

Cerinta minima de personal : Declaratie privind efectivele medii anuale ale 
personalului angajat din cadrul organizatiei în ultimii trei ani. Se va atasa:–

Lista personalului responsabil care va fi angajat pentru îndeplinirea 
contractului, completat,distinct pe fiecare lot. Pentru persoana/persoanele 
mentionate se vor atasa copii ale documentelor de atestare legala pentru 
persoanele care vor desfasura activitatea de diriginte de santier pe 
specializari. Domeniile autorizate vor fi:-domeniul autorizat 2.2 Constructii 
civile, industriale si agricole -categoria de importanta C;8.1 Instalatii 
electrice; 8.2 Instalatii sanitare, termoventilatii, inclusiv retele de apa si 
canalizare;. Atestarea dirigintelui de santier este obligatorie in conformitate 
cu art.13 alin 3 din legea 10/1995 a calitatii in constructii” Cerinta minima:

2 diriginti pentru fiecare din cele 3 domenii de autorizare , pentru lotul 1, 

2 dirigintipentru fiecare din cele 3 domenii de autorizare , pentru lotul 2 

1 diriginte pentru fiecare din cele 3 domenii de autorizare , pentru lotul 3

2 diriginti pentru fiecare din cele 3 domenii de autorizare , pentru lotul 4 

1 diriginte pentru fiecare din cele 3 domenii de autorizare , pentru lotul 5 

2 diriginti pentru fiecare din cele 3 domenii de autorizare  pentru lotul 6 

1 diriginte pentru fiecare din cele 3 domenii de autorizare ,  pentru lotul 7 

1 diriginte pentru fiecare din cele 3 domenii de autorizare , pentru lotul 8 

2 diriginti pentru fiecare din cele 3 domenii de autorizare ,  pentru lotul 9

Pentru domeniul 8.3 Gaze naturale se solicita un diriginte per operator 
economic.

Nota În spiritul principiului recunoasterii reciproce, pentru persoanele straine 
propuse cu rol tehnic de specialitate , vor fi admise documente cu functie 
echivalenta atestatelor tehnico-profesionale solicitate, emise de 
organele/organismele abilitate din tarile lor de origine. Daca va fi câstigator 
al procedurii de atribuire si va deveni prestatorul serviciilor, operatorul 
economic va întreprinde masurile necesare pentru a putea prezenta, la 
momentul semnarii contractului, documentele echivalente atestatelor 
tehnico-profesionale solicitate, recunoscute de autoritatile române.

Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formular 11– completat/semnat/stampilat

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au implementat un sistem de 
management al calitatii, pentru activitatile ce fac obiectul contractului, în 
conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent. 

Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face 
obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.

Copie legalizata ori „copie certificata cu originalul” a Certificarii 
ISO 9001 sau echivalent

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

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
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IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

4236/07.08.2015

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

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

Romana

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

90 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi întocmita de catre ofertanti în conformitate cu precizarile prevazute în sectiunea II, Caietul de sarcini. Toate 
cerintele tehnice din caietul de sarcini si specificatiile tehnice sunt MINIME SI OBLIGATORII. Oferta va fi întocmita astfel încât, în procesul

de evaluare, informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul 
de sarcini. Pentru fiecare din serviciile care urmeaza sa fie prestate se va face un scurt comentariu, din care sa reiasa corespondenta ofertei 
cu cerintele caietului de sarcini, precum si modul în care ofertantul intentioneaza sa-si îndeplineasca sarcinile. În plus, se vor mai prezenta: - 
Riscuri identificate în raport cu natura contractului - Metode (recomandari) de minimizare / eliminare a riscurilor identificate Obligatoriu, 
fiecare dintre aceste metode, respectiv riscuri vor fi numerotate. Formularul de contract, completat cu datele si propunerile (daca e cazul) 
ofertantului, semnat si stampilat, de catre acesta. Astfel, ofertantul îsi exprima acordul privind acceptarea clauzelor contractuale obligatorii. 
Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odata cu

depunerea ofertei. Graficul de îndeplinire a contractului Se va atasa: - Graficul de îndeplinire a contractului, completat. Alte mentiuni ale 
ofertantului legate de documentele din propunerea tehnica, daca este cazul. Nota: 1. Ofertele care nu vor cuprinde toate serviciile solicitate

în caietul de sarcini vor fi respinse. 2. Propunerea tehnica va fi numerotata, stampilata si semnata pe fiecare pagina care contine informatii, 
si îndosariata separat.Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de 
munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului. Informatii detaliate 
privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in  
munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html Se va completa si prezenta 
in acest sens: Formular 18 - Declaratie privind sanatatea si protectia muncii

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Ofertele se vor depune pe 
loturi Se completeaza formularul de oferta si un formular centralizator de preturi (formularul 2 si 2.1 din anexa 1)

Fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de 
diverse si neprevazute (comunicat de autoritatea

contractanta) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute) Lipsa propunerii financiare din oferta conduce 
la descalificarea acesteia ca fiind neconforma. Data pentru care se determina echivalenta leu/EURO: 1 euro 4.4117lei valabil la 06.08.2015 
Ofertantul va prezenta o declaratie de acceptare a conditiilor contractuale. Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite 
formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odata cu depunerea ofertei In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi 
prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
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Fiecare pagina a ofertei trebuie sa fie numerotata si semnata, de catre ofertant, ofertantul având obligatia de a anexa si un opis al 
documentelor prezentate. Documentele originale care nu pot fi depuse în oferta “ORIGINAL”, vor fi prezentate în copie, semnate si 
stampilate în original de catre conducatorul firmei ofertante. Documentele originale care alcatuiesc Propunerea tehnica si Propunerea 
financiara, marcate corespunzator, se vor introduce într-un plic interior plicului marcat „ORIGINAL”, marcat „PROPUNERE TEHNICA SI 
FINANCIARA”. Celelalte documente care însotesc oferta, în original, se vor introduce într-un plic marcat “DOCUMENTE DE 
CALIFICARE”,interior plicului marcat „ORIGINAL”. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul, marcând corespunzator plicul cu „ORIGINAL” Pe 
plicul marcat “ORIGINAL” se va scrie denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, în cazul în care 
oferta respectiva este declarata întârziata. Plicurile interioare se vor introduce într-un PLIC EXTERIOR care va fi închis corespunzator si 
netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa Autoritatii contractante si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA: ………......….., ora …....… O oferta poate fi retrasa si modificata numai pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor. Ofertele 
depuse la o alta adresa decât adresa anuntata sau depuse dupa data/ora limita înscrisa la pct. V.7. sunt considerate oferte întârziate, fiind 
respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, cf. art.33 alin.3 din HG 925/2006.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret: 1. în cazul în care doua sau mai multe oferte financiare definitive, îmbunatatite în urma 
încheierii fazei finale de licitatie electronica, desfasurata în SEAP, prezinta acelasi pret minim si, prin urmare, se claseaza pe primul loc, atunci, 
în vederea atribuirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, sa participle 
la reofertare, prin prezentarea unei noi propuneri financiare, în plic închis. În urma sedintei de reofertare, contractul va fi atribuit ofertantului a 
carui noua propunere financiara va avea pretul cel mai scazut. 2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii 
economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Programul respectiv este disponibil gratuit, pe 
site-urile furnizorilor de semnatura electronica. 3. In conformitate cu prevederile art. 271 indice 1 OUG 34/2006 in scopul de a proteja 
autoritatea contractanta de riscul unui eventual comportament necorespunzator, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna 
conduita pentru întreaga perioada cuprinsa între data depunerii contestatiei /

cererii/plângerii si data ramânerii definitive a deciziei Consiliului/hotarârii instantei de judecata de solutionare a acesteia.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006

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

Directia Generala Juridic si Control

Adresa postala: Adresa: Str.General Berthelot nr.28-30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 214056200, Fax: +40 
214056300

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

Anexa B

INFORMATII PRIVIND LOTURILE
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LOT NR. 1 DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 12 
gradinite cu trei  sali de grupa în judetele Ilfov, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si 
Calarasi

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 12 gradinite cu trei  sali de grupa în judetele Ilfov, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si 
Calarasi

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

12 gradinite cu trei  sali de grupa

Valoarea estimata fara TVA: 80,418.05 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

7.310,73 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %, Valoarea garantiei de participare: 1400.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 11 
gradinite cu trei si patru  sali de grupa în jude?ele Dolj, Olt, Mehedinti, Caras 
Severin, Gorj si Valcea

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 11 gradinite cu trei si patru  sali de grupa în judetele Dolj, Olt, Mehedinti, Caras 
Severin, Gorj si Valcea

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

11 gradinite cu trei si 4  sali de grupa

Valoarea estimata fara TVA: 94,042.60 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

8.549,33 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %, Valoarea garantiei de participare: 1700.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 9 
gradinite cu trei, cinci si sase  sali de grupa în jude?ele Tulcea, Constanta, Buzau, 
Prahova, Valcea si Arges

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 9 gradinite cu trei, cinci si sase  sali de grupa în jude?ele Tulcea, Constanta, Buzau, 
Prahova, Valcea si Arges

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

9 gradinite cu trei, cinci si sase  sali de grupa

Valoarea estimata fara TVA: 73,912.42 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

6.719,31 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %, Valoarea garantiei de participare: 1300.00 RON
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LOT NR. 6 DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  10 
gradinite cu trei si patru sali de grupa în jude?ele Sibiu, Mures, Covasna, Brasov si 
Harghita

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  10 gradinite cu trei si patru sali de grupa în jude?ele Sibiu, Mures, Covasna, 
Brasov si Harghita

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

10 gradinite cu trei si patru sali de grupa

Valoarea estimata fara TVA: 86,830.90 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

7.893,72 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %, Valoarea garantiei de participare: 1500.00 RON

LOT NR. 4 DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  10 
gradinite cu trei, cinci si opt  sali de grupa în judetele Neamt, Iasi, Vaslui, Vrancea, 
Bacau si Buzau

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  10 gradinite cu trei, cinci si opt  sali de grupa în judetele Neamt, Iasi, Vaslui, 
Vrancea, Bacau si Buzau

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

10 gradinite cu trei, cinci si opt  sali de grupa

Valoarea estimata fara TVA: 79,311.36 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

7.210,12 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %, Valoarea garantiei de participare: 1400.00 RON

LOT NR. 5 DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  9 
gradinite cu trei  sali de grupa în judetele Neamt, Botosani si Suceava

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  9 gradinite cu trei  sali de grupa în judetele Neamt, Botosani si Suceava

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

9 gradinite cu trei  sali de grupa

Valoarea estimata fara TVA: 56,120.77 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

5.101,89 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %, Valoarea garantiei de participare: 1000.00 RON
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LOT NR. 9 DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  10 
gradinite cu doua si trei  sali de grupa în judetele Bistrita Nasaud, si Maramures

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  10 gradinite cu doua si trei  sali de grupa în judetele Bistrita Nasaud, si Maramures

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

10 gradinite cu doua si trei  sali de grupa

Valoarea estimata fara TVA: 72,826.11 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

6.620,56 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 % Valoarea garantiei de participare: 1300.00 RON

LOT NR. 8 DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  8 
gradinite cu doua, trei si patru  sali de grupa în judetele Satu Mare, Salaj, Bihor si 
Arad

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  8 gradinite cu doua, trei si patru  sali de grupa în judetele Satu Mare, Salaj, Bihor si 
Arad

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

8 gradinite cu doua, trei si patru  sali de grupa

Valoarea estimata fara TVA: 71,398.50 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

6.490,77 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 % Valoarea garantiei de participare: 1200.00 RON

LOT NR. 7 DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  7 
gradinite cu doua, trei  patru, sase si opt  sali de grupa în judetele Arad, Timis si 
Hunedoara

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a  7 gradinite cu doua, trei  patru, sase si opt  sali de grupa în judetele Arad, Timis si 
Hunedoara

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

7 gradinite cu doua, trei  patru, sase si opt  sali de grupa

Valoarea estimata fara TVA: 82,395.96 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

7.490,54lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 % Valoarea garantiei de participare: 1400.00 RON


