
                                                        CERINTE DE CALIFICARE 
 

 

 

 Colegiul Tehnic “Constantin Istrati”Municipiul Campina organizeaza achizitie 

directa offline conform dispozitiilor art7, alin. (5) din Legea nr.98/2016, privind 

achizitiile publice si ale art.43, alin.(1) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 

publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea 

contractului avand ca obiect “Construire imprejmuire teren (pista de atletism) din incinta 

complexului din str. N.Balcescu” – anunt de publicitate ADV 1002165 

 Oferta va cuprinde: 

- Propunere tehnica – ofertantul are obligatia sa prezinte propunerea tehnica, care sa 

reflecte asumarea tuturor cerintelor tehnice; 

- Propunere financiara – formularul de oferta insotit de devizul – oferta; 

- Formularele tipizate solicitate de autoritatea contractanta. 

 

Pretul ofertei va fi exprimat in lei (RON), fara TVA, numai cu doua zecimale. 

Nu se accepta oferte alternative. 

 

1.Situatia personala a participantului. 

1.1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164.165 si 167 din Legea 

98/2016. 

Se va prezenta completat formularul nr. 2 “Declaratie privind neincadrarea in 

prevederile art. 164.165.si 167 din Legea 98/2016 – atat ofertantul cat si 

subcontractantul/tertul sustinator vor declara pe propria raspundere ca nu se 

incadreaza in situatiile prevazute la art. 164.165 si 167 din Legea 98/2016. 

1.2. Dovada privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si 

contributiilor de asigurari sociale. 

Initial, se va prezenta o Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca 

ofertantul nu are datorii catre bugetul de stat si bugetul local – Formular nr. 5 la 

nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a 

ofertelor; dupa stabilirea castigatorului, acesta are obligatia de a prezenta Certificatul 

emis de  Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat 

(bugetul de stat) si Certificatul emis de Primaria de la sediul social si punctul de 

lucru implicit – taxe si impozite locale (buget local) – in original/copie 

legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. 

 

 

2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. 

2.1.. Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului 

Se va prezenta Certificatul constatator emis de Registrul Comertului – in copie 

lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, din care sa rezulte obiectul de 

activitate. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului 

contractului. Data de eliberare a Certificatului va fi cu maxim 30 zile inainte de data 

deschiderii ofertelor. 



 

3. Capacitate tehnica si/sau profesionala. 

3.1. Declaratie privind personalul calificat pentru indeplinirea contractului de lucrari. 

Se va prezenta, in cadrul propunerii tehnice, o Declaratie pe propria raspundere cu 

privire la existenta personalului calificat pe care participantul se angajeaza  sa-l 

foloseasca pentru indeplinirea contractului de lucrari; se vor prezenta documente care 

sa ateste competentele privind executia lucrarilor (autorizatii, certificate, etc). 

 

4. Alte informatii 

4.1. Informatii generale depre ofertant. 

Se va prezenta completat Formularul nr. 4 “Fisa de informatii generale” in care se va 

inscrie contul IBAN deschis la unitatile de Trezorerie ale Statului ( cerinta 

obligatorie pentru efectuarea platilor), precum si datele complete de identificare ale 

operatorului economic, inclusiv adresele de e-mail si web. 

 

Conform dispozitiilor legale, criteriile de calificare si selectie au ca scop 

demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric al fiecarui operator 

economic participant la procedura, potential care trebuie sa reflecte posibilitatea 

concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati 

legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta va fi declarata castigatoare. 

Neprezentarea documentelor mentionate mai sus sau prezentarea unor documente 

incomplete, precum si in situatia netransmiterii in termen a raspunsurilor la 

solicitarile de clarificari, reprezinta riscuri asumate de catre ofertanti si pot duce la 

respingerea ofertei in cauza. 

Ofertantul care va fi declarat castigator, va posta in SEAP lucrarea, astfel ca achizitia 

se va face prin intermediul site-ului de achizitii. 

 

 

 

Intocmit,  

                ADMINISTRATOR 

Ioana Florica     

 


