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NORMELE  PROCEDURALE INTERNE  
PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE ALE S.C. 

EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
 
CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE 
 
 
I.1. Prevederi generale. Scop. Principii 
 
Art. 1. – Prevederi generale 
Prezentele Norme Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziție ale 
S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., denumite în continuare “Norme”, 
reglementează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție de lucrări, produse și 
servicii incluse în bugetul de venituri și de cheltuieli aferent activității Societății. 
  
Art.2. – Scop. Principii 
2.1. Scopul prezentelor Norme îl constituie: 
a) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., 
denumită în continuare “Societatea”, prin aplicarea procedurilor de atribuire; 
b) asigurarea celui mai bun raport cantitate/calitate/preț pentru lucrările, produsele și 
serviciile achiziționate de către Societate; 
c) garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici; 
d) promovarea concurenței între operatorii economici; 
e) asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție a lucrărilor, produselor 
și serviciilor. 
2.2. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție sunt: 
a)  nediscriminarea; 
b) tratamentul egal; 
c) recunoașterea reciprocă; 
d) transparența; 
e) proporționalitatea. 
 
 
I.2. – Definiții 
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Art.3 – Definiții 
În sensul prezentelor Norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații: 
a) acceptarea ofertei câştigătoare – actul juridic prin care Societatea îşi manifestă 
acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu 
ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare; 
b) contract de achiziție – contractul cu titlu oneros încheiat în scris între Societate, pe de 
o parte, și unul sau mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect 
execuția de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, în sensul prezentelor 
Norme; 
c) contractant – ofertantul care a devenit, în condițiile prezentelor Norme, parte într-un 
contract de achiziție; 
d) documentație de atribuire - documentația care cuprinde toate informațiile legate de 
obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv 
caietul de sarcini sau fișa de date, după caz; 
e) fişa de date - document al documentaţiei de atribuire ce cuprinde informaţii generale 
privind Societatea, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane 
de contact, mijloace de comunicare, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu 
participarea la procedura de atribuire, toate cerinţele minime de calificare, precum şi 
toate documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi pentru dovedirea 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, instrucţiuni privind modul de elaborare şi 
de prezentare a propunerii tehnice şi financiare, informaţii detaliate şi complete privind 
criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, instrucţiuni privind 
căile de atac prevăzute de lege, precum şi orice alte informaţii prevăzute în prezentele 
Norme; 
f) garanția de participare - garanția care se constituie de către ofertant, în condițiile 
prevăzute de prezentele Norme, în scopul de a proteja Societatea față de riscul unui 
comportament eventual necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă până la 
încheierea contractului de achiziție și până la constituirea garanției de bună execuție a 
contractului de achiziție, după caz; 
g) garanția de bună execuție – garanția care se constituie de către contractnat în scopul 
asigurării Societății de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada stipulate în 
contractual de achiziție; 
h) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea și 
stocarea de date care sunt difuzate, transmise și receptionate prin cablu, radio, mijloace 
optice sau prin alte mijloace electromagnetice; 
i) ofertant - orice operator economic care a depus ofertă; 
j) oferta - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja 
din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică; oferta cuprinde 
propunerea financiară și propunerea tehnică; 
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k) oferta inacceptabilă – oferta care se încadrează într-una din următoarele situații: 
 (i) a fost depusă după data și ora limită de depunere sau la altă adresă decât cele 
indicate în anunțul de participare și/sau, după caz, în invitația de participare; 
 (ii) nu a fost însoțită de garanția de participare, în cuantumul și având perioada 
de valabilitate solicitate în documentația de atribuire; 

(iii) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre 
cerințele minime de calificare stabilite în documentația de atribuire; 

(iv)  a fost depusă de un ofertant căruia îi lipsesc mai mult de 2 (două) dintre 
documentele de calificare solicitate prin documentația de atribuire, sau, în cazul în care 
ofertantului îi lipsesc cel mult 2 (două) dintre documentele de calificare solicitate prin 
documentația de atribuire, acesta nu transmite documentele solicitate de comisia de 
evaluare înăuntrul termenului precizat de aceasta; 

(v)  a fost depusă de un ofertant care a prezentat documente de calificare în 
copie, deși în documentația de atribuire aceste documente au fost solicitate în original 
sau în copie legalizată, iar ofertantul nu transmite documentele respective în original 
sau în copie legalizată conform solicitării comisiei de evaluare înăuntrul termenului 
precizat de aceasta; 

(vi)  nu conține propunerea tehnică și/sau propunerea financiară; 
(vii) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu 

poate fi luată în considerare din următoarele motive: 
- în anunțul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor 
oferte alternative; 
- respectiva ofertă alternativă nu respectă cerințele prevăzute în caietul de sarcini. 

(viii) prevede subcontractarea îndeplinirii obiectului contractului de achiziție, deși 
documentația de atribuire interzice în mod expres posibilitatea subcontractării 
îndeplinirii obiectului contractului de achiziție; 

(ix) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată 
comunicată prin anunţul/invitaţia de participare; 
l) oferta neconformă - oferta care se încadrează în oricare din următoarele situații: 

(i)  nu îndeplinește cerințele caietului de sarcini; 
(ii)  este întocmită pentru o cantitate mai mică sau mai mare de produse, lucrări 

și/sau servicii decât cantitatea solicitată de Societate în caietul de sarcini; 
(iii) conține propuneri de modificare și/sau de completare a clauzelor 

contractuale și/sau a altor termene și condiii pe care le-a stabilit Societatea în cadrul 
documentației de atribuire, propunerile respective fiind dezavantajoase sau 
inacceptabile pentru Societate, iar ofertantul, deși i-a fost solicitat în scris și în mod 
expres de către comisia de evaluare, nu acceptă renunțarea la modificările/completările 
respective; 

(iv)  conține în cadrul propunerii financiare prețuri care nu sunt rezultatul liberei 
concurențe și care nu pot fi justificate; 
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(v)  în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe 

loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincția pe loturile ofertate, din acest 
motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte; 

(vi)  a fost depusă de un ofertant care nu transmite în perioada precizată de 
comisia de evaluare clarificările/completările/răspunsurile solicitate sau explicațiile 
prezentate de ofertant nu sunt concludente; 

(vii)  a fost depusă de un ofertant care, prin răspunsurile pe care le prezintă la 
solicitarea comisiei de evaluare, modifică conținutul propunerii tehnice, cu excepția 
modificărilor admise de prezentul Regulament; 

(viii)  a fost depusă de un ofertant care, prin răspunsurile pe care le prezintă la 
solicitarea comisiei de evaluare, modifică conținutul propunerii financiare, cu excepția 
modificărilor admise de prezentul Regulament; 

(ix) a fost depusă de un ofertant care nu efectuează corecția erorilor aritmetice 
sau viciilor de formă conform solicitării comisiei de evaluare; 

(x)  a fost depusă de un ofertant care, în urma primirii solicitării comisiei de 
evaluare de a transmite o noua propunere financiară îmbunătățită, transmite o  
propunere financiară care prevede un preț mai mare decât cel prevăzut în propunerea 
sa financiară anterioară. 
m) oferta admisibilă – oferta care nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute 
la art.3 punctul k) și punctul l) din prezentul Regulament; 
n) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant 
de lucrări – persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de 
persoane cu activitate în domeniu, care oferă în mod licit pe piață produse, servicii 
și/sau execuție de lucrări; 
o) procedura de atribuire - etapele care trebuie parcurse de Societate și de către 
ofertanți pentru ca acordul părților privind angajarea în contractul de achiziție să fie 
considerat valabil; procedurile de atribuire a contractelor de achiziție sunt licitația 
deschisă și cererea de oferte; 
p) propunere financiară - parte a ofertei care cuprinde informațiile cu privire la prețuri, 
tarife, alte condiții financiare și comerciale/contractuale corespunzătoare satisfacerii 
cerințelor solicitate prin documentația de atribuire; 
q) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerințelor din caietul de sarcini; 
r) „scris” sau „în scris” - orice ansamblu de cuvinte și cifre care pot fi citite, reproduse și 
apoi comunicate. 
Acest ansamblu include și toate informațiile transmise și stocate prin mijloace 
electronice; 
s) valoarea estimată a contractului de achiziție - valoarea estimată de Societate pe baza 
calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului de 
achiziție, fără taxa pe valoarea adaugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și,  
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în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale 
suplimentări sau majorări ale valorii contractului de achiziție;  
ș) vicii de formă - acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror 
corectare/completare este susținută în mod neechivoc de sensul și de conținutul altor 
informații existente inițial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror 
corectare/completare are rolul de clarificare sau de confirmare, nefiind 
susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalți participanți la 
procedura de atribuire; 
t) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile 
lucratoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a  
primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; 
ziua în cursul căreia Societatea a transmis către operatorii economici 
comunicări, notificări, solicitări, informări și altele asemenea, nu este luată în calculul 
termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de 
sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei 
ore a următoarei zile lucrătoare. 
 
  
I.3) Tipuri de contracte de achiziție 
 
Art. 4. – Contractele de achiziție 
Contractele de achiziție sunt: 
a) contracte de lucrări; 
b) contracte de furnizare; 
c) contracte de servicii. 
 
Art. 5. – Contractul de lucrări 
(1) Contractul de lucrări este acel contract de achiziție care are ca obiect: 
a) fie execuția de lucrări sau execuția unei construcții; 
b) fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări sau atât proiectarea, cât și execuția unei 
construcții; 
c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcții care corespunde necesității și 
obiectivelor Societății, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor literei a) și 
literei b) de mai sus. 
(2) În sensul prevederilor alineatului (1) de mai sus, prin “construcție” se înțelege 
rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau construcții edilitare, 
destinat să îndeplinească prin el însuși o funcție tehnică sau economică. 
 
Art. 6. – Contractul de furnizare 
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(1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziție, altul decât contractul de 
lucrări definit la art.5, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin 
cumpărare, inclusiv în rate, inchiriere sau leasing, cu sau fără opțiune de cumpărare. 
(2) Contractul de achiziție ce are ca obiect principal furnizarea de produse și, cu titlu 
accesoriu, operațiuni/lucrări de instalare și punere în funcțiune a acestora este 
considerat contract de furnizare. 
 
Art. 7. – Contractul de servicii 
Contractul de servicii este acel contract de achiziție, altul decât contractul de lucrări sau 
de furnizare, definite la art. 5 și art.6, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor 
servicii. 
 
Art. 8. – Contractul de furnizare și servicii 
Contractul de achiziție care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât și prestarea de 
servicii este considerat: 
a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât 
valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv; 
b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea 
estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. 
 
 
CAPITOLUL II - REGULI COMUNE APLICABILE ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE 
ACHIZIȚIE 
 
II.1) Domeniu de aplicare și reguli generale 
 
Art. 9 – Reguli generale privind aplicarea procedurilor de atribuire 
(1) Prezentele Norme se aplică procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție de 
produse, servicii și lucrări necesare desfașurării activității S.C. EUROBUSINESSPARC 
ORADEA S.A.. 
(2) Alegerea procedurilor de atribuire a contractului de achiziție se face numai cu 
respectarea prevederilor, condițiilor și limitărilor prevăzute în prezentele Norme. 
(3) Procedurile de atribuire a contractului de achiziție sunt: 
a) licitația deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are 
dreptul de a depune oferta; 
b) cererea de oferte, respectiv procedura prin care, în urma publicării/transmiterii 
invitației de participare, operatorul economic interesat depune oferta. 
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(4) În relația cu operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire S.C. 
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. va respecta principiile prevăzute la art. 2 alin.(2) din 
prezentele Norme. 
(5) În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție care 
intră sub incidența prezentelor Norme, orice situație pentru care nu există o 
reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 
alin.(2) din din prezentele Norme. 
(6) S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. va asigura obținerea și păstrarea 
documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei proceduri de atribuire 
prevăzute la art. 9, alineatul (3) din prezentele Norme.  
(7) Documentele justificative şi ofertele însoţite de documentele de calificare şi selecţie 
se păstrează de către Societate atâta timp cât contractul de achiziţie produce efecte 
juridice, dar nu mai puţin de 3 ani de la data finalizării contractului respectiv. În cazul 
anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 3 (trei) ani de la data 
anulării respectivei proceduri. 
 
Art. 10. – Excepții  
Sunt exceptate lucrările de intervenție cu caracter urgent (de ex. lucrările de intervenție 
pentru înlăturarea/limitarea avariilor etc). 
 
Art.11. - Identificarea necesităţii şi a fondurilor necesare 
(1) Persoana iniţiatoare a procedurii va întocmi un referat de necesitate prin 
care va propune achiziţionarea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor necesare şi le va 
înainta spre aprobare Directorului General. 
(2) Referatul de necesitate va cuprinde, în mod obligatoriu, informaţii privind 
necesitatea achiziţionării bunurilor, serviciilor sau lucrărilor respective, determinarea 
obiectului achiziţiei, estimarea valorii şi fundamentarea determinării acesteia, 
încadrarea în bugetul Societății, efectele şi beneficiile previzionate a fi obţinute,  precum 
şi orice alte informaţii relevante. 
(3) Referatul de necesitate va cuprinde sau va fi însoţit de fişa tehnică şi costul 
estimativ al acţiunii, inclusiv devizul estimativ. 
(4) Estimarea valorii contractului se stabileşte înainte de iniţierea procedurii de 
atribuire, ţinându-se cont de: 
1. informaţiile obţinute fie din piaţă, prin compararea a cel puţin două valori 
identificate din surse diferite, fie din experienţa Societății în proiecte similare; 
2. identificarea tuturor costurilor aferente necesare pentru achiziţie; 
3. însumarea tuturor costurilor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, 
fără T.V.A., exprimate în Lei sau Euro; 
4. în cazul imposibilităţii, din motive obiective, a estimării valorii contractului, se 
poate solicita o expertiză de evaluare, costul acesteia fiind inclus în costurile 
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achiziţiei. 
 
Art. 12 – Achiziția directă 
(1) Societatea achiziționează direct, fără aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute la 
art.9 din prezentele Norme, produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea 
estimată a achiziției nu depășește echivalentul în LEI, exclusiv TVA, al sumei de 30.000 
EURO pentru fiecare achiziție de produse, servicii sau lucrări. 
(2) Documentul justificativ aferent achiziției directe este contractul de achiziție și/sau 
factura. 
 
Art. 13. – Protecția informațiilor confidențiale 
Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentelor Norme, S.C. EUROBUSINESS 
PARC ORADEA S.A. are obligația de a asigura garantarea 
protejării acelor informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind 
confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar 
prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește 
secretul comercial și proprietatea intelectuală. 
 
 
II.2) Reguli de elaborare a documentației de atribuire 
 
Art. 14. – Documentația de atribuire 
(1) S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. va preciza în cadrul documentației de 
atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura 
ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a 
procedurii de atribuire. 
(2) Documentația de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel 
puțin: 
a) informații generale privind Societatea (denumire, forma juridică, sediul social, număr 
de înmatriculare în registrul comerţului, cod unic de înregistrare, capital social vărsat, 
cont bancar), persoane de contact (inclusiv telefon, fax, e-mail), mijloace de comunicare 
etc.; 
b) instrucțiuni privind datele limită care trebuie respectate și formalități care trebuie 
îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire; 
c) dacă sunt solicitate, cerințele minime de calificare, precum și documentele care 
urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de 
calificare; 
d) caietul de sarcini (specificațiile tehnice); 
e) instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și  
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financiare; 
f) informații detaliate și complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea 
ofertei câștigătoare; 
g) instrucțiuni privind căile de atac; 
h) proiectul de contract de achiziție conținând clauzele contractuale minime obligatorii 
stabilite de către Societate. 
 
Art. 15. – Specificații tehnice 
(1) Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. 
(2) Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce 
permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descrise, în mod obiectiv și complet, în 
așa manieră încât să corespundă necesității Societății. 
(3) Specificațiile tehnice definesc, după caz și fără a se limita la, caracteristici referitoare 
la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, cerințe privind impactul asupra mediului 
înconjurător, siguranța în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste și 
metode de testare, ambalare, etichetare, marcare și instrucțiuni de utilizare a 
produsului, tehnologii și metode de producție, precum și sisteme de asigurare a calității 
și condiții pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. 
În cazul contractelor de lucrări, specificațiile tehnice pot face referire, de asemenea, și la 
prescripții de proiectare și de calcul al costurilor, la verificarea, inspecția și condițiile de 
recepție a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor și metodelor de execuție, ca și la orice 
alte condiții cu caracter tehnic pe care Societatea este capabilă să le descrie, ținând cont 
de actele normative și reglementările generale sau specifice, în legătură cu lucrările 
finalizate și cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări. 
 (4) Specificațiile tehnice trebuie să permit oricărui ofertant accesul egal la procedura de 
atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate, de 
natură să restrângă concurența între operatorii economici. 
 
Art. 16. – Specificații tehnice interzise 
(1) Este interzisă definirea în caietul de sarcini a unor specificații tehnice care indică o 
anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de 
comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, care au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) de mai sus, este admisă o astfel de indicație, 
cu condiția ca aceasta să fie însoțită de mențiunea „sau echivalent”, în situația în care o 
descriere suficient de precisă și inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă prin 
aplicarea prevederilor art. 15 din prezentele Norme. 
 
Art. 17 – Garanția de participare 
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(1) Garanția de participare se constituie de către operatorul economic în scopul de a 
proteja S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. față de riscul unui eventual 
comportament necorespunzător al acestuia, pe întreaga perioadă a procedurii de 
atribuire derulată până la semnarea contractului de achiziție. 
(2) Operatorul economic trebuie să constituie garanția de participare în cuantumul 
prevăzut în documentația de atribuire și care va fi de cel puțin 1% din valoarea totală 
estimată, fără T.V.A., a contractului. Perioada de valabilitate a garanției de participare va 
fi cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. 
(3) Garanția de participare se exprimă în Lei și poate fi constituită în următoarele forme: 
a) scrisoare de garanție bancară în favoarea S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.; 
b) ordin de plată în contul S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. nr. 
RO84BTRL00501202P80178xx deschis la Banca Transilvania S.A., cu condiția confirmării 
acestuia de către banca emitentă până la data și ora limită prevăzută pentru depunerea 
ofertei; 
c) plata în numerar la casieria S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., conform 
prevederilor legale în vigoare. 
În orice situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel 
mai târziu la data și ora limită prevăzută pentru depunerea ofertelor. 
(4) Operatorul economic care face dovada că se încadrează, conform prevederilor legale 
în vigoare, în categoria „întreprinderilor mici și mijlocii”, beneficiază de reducerea la 
jumătate a cuantumului garanției de participare prevăzute în documentația de atribuire. 
(5) Neprezentarea garanției de participare la procedura de atribuire, în cuantumul și 
având perioada de valabilitate solicitate, atrage după sine respingerea ofertei de către 
comisia de evaluare. 
(6) S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are dreptul de a reține garanția de 
participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se 
află în oricare dintre următoarele situații: 
a) își retrage sau își modifică oferta sau/și documentele care însoțesc oferta, după 
expirarea datei limită prevăzută în prezenta documentație de atribuire pentru 
depunerea ofertelor; 
b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție în 
perioada de valabilitate a ofertei; 
c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție a 
contractului de achiziție în conformitate cu prevederile contractului de achiziție. 
(7) Garanția de participare se restituie la solicitarea scrisă a fiecărui ofertant, după cum 
urmează: 
a) ofertantului câștigător: după data constituirii garanției de bună execuție a 
contractului de achiziție, în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare, în cazul în care 
garanția de participare se constituie sub formă unei scrisori de garanție bancară, sau în 
cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii de către S.C. EUROBUSINESS PARC  
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ORADEA S.A. a detaliilor necesare restituirii garanției de participare în contul bancar al 
ofertantului; 
b) ofertanților necâștigători: după semnarea contractului de achiziție cu 
ofertantul/ofertanții ale cărui/caror oferte au fost desemnate câștigătoare, dar nu mai 
târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei; 
c) tuturor ofertanților: în cazul în care S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.  anulează, 
conform prevederilor din Normele Procedurale Interne, procedura de atribuire, nu mai 
târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de 
atribuire. 
 
Art.18 – Garanția de bună execuție 
(1) Garanția de bună execuție a contractului de achiziție se constituie de către 
contractant în scopul asigurării S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. de îndeplinirea 
cantitativă, calitativă și în perioada prevăzute de contractul de achiziție. 
(2) În funcție de valoarea estimată a contractului de achiziție, Societatea prevede în 
documentația de atribuire obligativitatea câștigătorului de a constitui garanția de bună 
execuție. Cuantumul garanției de bună execuție a contractului de achiziție se stabilește 
prin documentația de atribuire și nu va depăși 10% din preţul Contractului, fără T.V.A. 
(3) Garanția de bună execuție a contractului de achiziție poate fi constituită prin 
scrisoare de garanție bancară pentru bună execuție a contractului de achiziție (conform 
prevederilor contractului de achiziție). 
(4) Operatorul economic care face dovada că se încadrează, conform prevederilor legale 
în vigoare, în categoria „întreprinderilor mici și mijlocii”, beneficiază de reducerea la 
jumătate a cuantumului garanției de bună execuție prevăzută în documentația de 
atribuire. 
(5) S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are dreptul de a emite pretenţii asupra 
garanţiei de buna execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita 
prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 
prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie 
Societatea are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care 
nu au fost respectate. 
(6) În cazul contractului de furnizare, S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are 
obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie în cel mult 14 zile de la data 
întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului 
si/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei. 
(7) În cazul contractului de servicii, S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are obligaţia 
de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii 
de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat 
pana la acea data pretenţii asupra ei. 
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(8) În cazul contractelor de servicii de proiectare, S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie după cum urmează: 
8.1.1.) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate si/sau 
fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei 
tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei; 
8.1.2.) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă proiectului tehnic si/sau detaliilor 
de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat pana la 
acea data pretenţii asupra ei. 
(9) În cazul contractelor de lucrări, S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are obligaţia 
de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie după cum urmează: 
9.1.1.) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii 
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
9.1.2.) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a 
lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 
Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă 
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 
  
 
II.3) Reguli de participare la procedurile de atribuire 
 
Art. 19. – Dreptul de a participa la procedurile de atribuire 
(1) Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de 
operatori, la procedurile de atribuire inițiate de către S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA 
S.A. 
(2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la ședința de deschidere a ofertelor. 
 
Art. 20. – Oferta comună 
(1) În cazurile în care Societatea prevede în mod expres în documentația de atribuire și 
fără a se diminua răspunderea ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea viitorului 
contract de achiziție, mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul 
de a depune oferta comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal 
asocierea. Societatea are dreptul să solicite operatorilor economici care depun oferta 
comună documentele pe care le consideră edificatoare în privința existenței asocierii. 
(2) Societatea are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în 
care oferta comună este declarată câștigătoare și numai dacă o astfel de măsură 
reprezintă o condiție necesară pentru buna îndeplinire a contractului de achiziție. 
(3) Fiecare membru al asocierii va îndeplini toate condițiile privind situația personală a 
ofertantului și capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare) în 
conformitate cu acordul de asociere. 
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(4) Fiecare membru al asocierii va prezenta dovada îndeplinirii cerințelor înscrise la 
situația economico-financiară și la capacitatea tehnico-profesională, acestea urmând a fi 
evaluate cumulativ pe toată asocierea. 
  
Art. 21. – Subcontractarea 
(1) În cazul în care Societatea prevede în mod expres în documentația de atribuire și fără 
a se diminua răspunderea și obligațiile ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea 
viitorului contract de achiziție, acesta are dreptul de a include în propunerea tehnică 
posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. 
(2) Ofertantul are obligația de a preciza părțile din contractul de achiziție pe care 
urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși. 
(3) Într-un contract de achiziție este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acel 
contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au 
fost prevăzute și asumate inițial. 
 
 
Art. 22. – Interdicții privind ofertantul 
Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativ conform 
prezentelor Norme sau de a depune oferta pentru mai multe loturi diferite, ofertantul 
nu are dreptul, daca în documentația de atribuire nu se prevede altfel, ca în cadrul 
aceleiași proceduri: 
a) să depună două sau mai multe oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea 
excluderii din competiție a tuturor ofertelor în cauză; 
b) să depună oferta individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul 
unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în 
care este ofertant asociat;  
c) să depună oferta individuală/comună și să fie nominalizat ca terț susținător în cadrul 
unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în 
care este ofertant asociat. 
 
 
II.4) Publicarea anunțurilor și a invitațiilor de participare 
 
Art. 23. – Publicarea anunțurilor privind achizițiile 
(1) Atunci când valoarea estimată a contractului de achiziție depășește 130.000 EURO 
(fără T.V.A.), în cazul achiziției de produse și servicii sau 5.000.000 EURO (fără T.V.A.), în 
cazul achiziției de lucrări, Societatea inițiază procedura licitației deschise. 
(2) În situația prevăzută la alineatul (1) de mai sus, conform prezentelor Norme, 
Societatea va publica un anunț de participare pe pagina proprie de internet 
www.eurobusinessparc.ro și în cel puțin o publicație de mare tiraj ori prin alte mijloace  
 

http://www.eurobusinessparc.ro/
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de comunicare, inclusiv pe site-ul www.oradea.ro . 
 
Art. 24. – Publicarea/transmiterea invitațiilor privind achizițiile 
(1) Atunci când valoarea estimată a contractului de achiziție este egală sau mică de 
130.000 EURO (fără T.V.A.), în cazul achiziției de produse și servicii sau este egală sau 
mică de 5.000.000 EURO (fără T.V.A.), în cazul achiziției de lucrări, Societatea inițiază 
procedura cererii de oferte. 
(2) Conform prezentelor Norme, în situația prevăzută la alineatul (1) de mai sus și atunci 
când valoarea estimată a contractului este mai mare decât valoarea de 50.000 Euro, fără 
T.V.A., Societatea va publica o invitație de participare pe pagina proprie de internet 
www.eurobusinessparc.ro și o va transmite către minimum 3 (trei) operatori economici. 
(3) Conform prezentelor Norme, în situația prevăzută la alineatul (1) de mai sus și atunci 
când valoarea estimată a contractului este mai mică sau egală cu valoarea de 50.000 
Euro, fără T.V.A., Societatea va publica o invitație de participare pe pagina proprie de 
internet www.eurobusinessparc.ro și, atunci când consideră necesar și util, o va 
transmite către minimum 3 (trei) operatori economici. 
(4) Încheierea contractelor de achiziție a căror valoare este egală sau mai mare cu 
valoarea de 50.000 Euro, fără T.V.A., va fi aprobată prin decizia Consiliului de 
Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
II.5) Comisia de Evaluare a Ofertelor 
 
Art. 25. – Desemnarea Comisiei de Evaluare 
(1) Pentru atribuirea contractelor de achiziție, Directorul General al S.C. EUROBUSINESS 
PARC ORADEA S.A. va desemna cele trei persoane responsabile cu evaluarea ofertelor, 
care vor constitui comisia de evaluare condusă de un președinte desemnat din rândul 
membrilor comisiei de evaluare. Prin aceeași dispoziție de numire a comisiei de evaluare 
a ofertelor, Directorul General va desemna și persoana/persoanele care va/vor deține 
calitatea de supleant. 
(2) Directorul general poate decide, cu scopul de a sprijini activitățile de evaluare, 
desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialiști externi, numiți experți 
cooptați. Experții cooptați pot fi desemnați încă de la începutul procesului de evaluare 
sau pe parcursul acestui proces, în funcție de problemele care ar putea impune 
expertiza acestora. 
 
Art. 26. – Confidențialitatea și imparțialitatea membrilor Comisiei de Evaluare 
(1) Pe tot parcursul desfășurării procesului de evaluare, comisia de evaluare și experții 
cooptați au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, 
precum și asupra oricăror alte informații prezentate de către ofertanți, a căror 

http://www.oradea.ro/
http://www.eurobusinessparc.ro/
http://www.eurobusinessparc.ro/
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dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea 
intelectuală sau secretele comerciale. 
(2) Comisia de evaluare și expertii cooptati au obligația de a semna, înainte de preluarea 
atribuțiilor specifice, o declarație pe propria răspundere de compatibilitate, 
confidențialitate și imparțialitate, în conformitate cu modelul din Anexa 6 la prezentele 
Norme, prin care se angajează să respecte prevederile alin. (1) de mai sus și prin care 
confirmă că nu se află într-o situație care implică existența unui conflict de interese. 
 
Art.27. - Modul de lucru al Comisiei de Evaluare 
(1) Comisia de Evaluare are obligaţia de a deschide ofertele la data şi în locul 
indicate în anunţul/invitația de participare. 
(2) În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor Comisia de Evaluare verifică 
modul de respectare a regulilor formale de depunere şi de prezentare a ofertelor şi a 
documentelor care le însoţesc. 
(2) Plicurile vor fi deschise de către preşedintele Comisiei de Evaluare, care are obligaţia 
de a anunţa cel puțin următoarele informaţii: 
a) denumirea (numele) ofertanţilor; 
b) modificările şi retragerile de oferte; 
c) elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv preţul; 
d) orice alte detalii şi precizări pe care Comisia de Evaluare le consideră necesare. 
(3) Nicio ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor depuse după ora 
şi data limită stabilite în anunţul/invitația de participare sau care nu sunt însoţite de 
garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate 
în documentaţia de atribuire. 
(4) După deschiderea ofertelor, Comisia de Evaluare redactează un proces-verbal în care 
consemnează denumirea participanţilor, preţul ofertelor, precum şi toţi paşii urmaţi în 
cadrul respectivei şedinţe (conform modelului din Anexa 8). 
Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii Comisiei de Evaluare şi de 
reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor, după care se comunică tuturor ofertanţilor 
participanţi la procedură. 
(5) După încheierea procesului-verbal de deschidere a ofertelor, Comisia de Evaluare va 
întocmi raportul procedurii de atribuire, care va fi înaintat spre aprobare Directorului 
General (conform modelului din Anexa 9). 
(6) Raportul procedurii de atribuire se elaborează înainte de încheierea contractului de 
achiziție şi cuprinde cel puţin următoarele elemente: 
a) denumirea și sediul S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.; 
b) obiectul contractului de achiziție; 
c) denumirea ofertanţilor participanți la procedură; 
d) descrierea succintă a modului de desfăşurare a şedinţei de deschidere; 
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e) denumirea/numele ofertanților respinși și motivele care au stat la baza acestei 
decizii; 
f) denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/căror ofertă a fost declarată 
câştigătoare, motivele care au stat la baza acestei decizii, precum și etapele 
suplimentare de îmbunătățire a ofertei financiare, dacă este cazul; 
g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, după caz. 
(7) Orice decizie a Comisiei de Evaluare trebuie să fie adoptată cu cel puțin 2 (două) 
voturi din partea membrilor săi. În cazul în care apar eventuale divergenţe de păreri 
între membrii Comisiei de Evaluare, preşedintele acesteia are obligaţia de a solicita 
reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de 
evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare. În cazul în care Comisia de 
Evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii. 
(8) Membrii Comisiei de Evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia 
de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală 
care se ataşează la raportul procedurii de atribuire. 
 
 
II.6) Reguli de comunicare si de transmitere a datelor 
 
Art. 28. – Transmiterea documentelor 
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, prevăzute în 
prezentele Norme, trebuie să fie transmise în scris și se constituie parte integrantă a 
dosarului achiziției. 
(2) Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât  
să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective. 
 
Art. 29. – Modalități de transmitere a documentelor 
(1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalități: 
a) prin mijloace electronice; 
b) prin poștă; 
c) prin fax; 
d) prin orice combinație a celor prevăzute la lit. a)-c) de mai sus. 
(2) Societatea are dreptul de a impune, în documentația de atribuire, modalitățile  
de comunicare care vor fi utilizate pe parcursul aplicării procedurii. 
(3) Modalitățile de comunicare impuse de Societate trebuie să nu restricționeze accesul 
operatorilor economici la procedura de atribuire. 
 
Art. 30. – Obținerea documentației de atribuire 
  
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita și de a obține 
documentația de atribuire, în baza unei solicitări scrise adresate Societății la 
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adresa/detaliile de contact, așa după cum s-a precizat prin anunțul de participare și, 
după caz, în invitația de participare. 
(2) Societatea va asigura obținerea gratuita a documentatiei de atribuire de către orice 
operator economic interesat care înaintează o solicitare scrisă în acest sens, prin 
punerea la dispoziție a unui exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie 
și/sau pe suport electronic. 
 
Art. 31. – Clarificări privind documentația de atribuire 
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind 
documentația de atribuire. 
(2) S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. va răspunde, în mod clar, complet și fără 
ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioada care nu 
trebuie să depășească 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări scrise 
din partea operatorului economic. 
(3) Societatea va transmite, în scris, răspunsurile - însoțite de întrebările aferente - către 
toți operatorii economici care au obținut, în condițiile prezentelor Norme, documentația 
de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea operatorului economic care a 
solicitat clarificările respective. 
 
Art. 32. – Termene privind comunicarea clarificărilor la documentația de 
atribuire 
(1) Fără a aduce atingere prevederilor art.31, în măsura în care clarificările sunt 
solicitate în timp util, răspunsul Societății la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu 
mai târziu de 3 (trei) zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 
(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp 
util, punând astfel Societatea în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. 
(1) de mai sus, Societatea poate răspunde la solicitarea de clarificare numai în măsura în 
care perioada necesară elaborării și transmiterii  
răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data 
limită de depunere a ofertelor. 
 
Art. 33. – Depunerea ofertei 
(1) Operatorul economic are obligația de a depune oferta la adresa și în modul stabilit 
de Societatea, până la data și ora limită pentru depunere prevăzute în anunțul de 
participare și în documentația de atribuire. 
 (2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului 
economic. 
 
 
II.7) Reguli de evitare a conflictului de interese 
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Art.34. – Măsuri pentru evitarea conflictelor de interese și/sau concurenței 
neloiale 
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Societatea va lua toate măsurile necesare 
și rezonabile pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de 
interese și/sau manifestarea concurenței neloiale. 
 
Art. 35. – Incompatibilități privind dreptul de a fi ofertant 
Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire 
sau care participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi 
ofertant sau subcontractant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire. 
 
Art. 36. – Incompatibilități privind executarea contractului 
Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție, 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 
ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei 
perioade de cel puțin 12 (douăsprezece) luni de la data încheierii contractului, sub 
sancțiunea nulității absolute a contractului respectiv pentru cauza imorală. 
 
 
CAPITOLUL III - PROCEDURI DE ATRIBUIRE 
 
III.1) Licitația deschisă 
Art. 37. – Aplicarea procedurii de licitație deschisă 
În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție depășește 130.000 EURO 
(fără T.V.A.), în cazul achiziției de produse și servicii sau 5.000.000 EURO (fără T.V.A.), în 
cazul achiziției de lucrări, S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. atribuie contractele de 
achiziție prin aplicarea procedurii de licitație deschisă. 
 
Art. 38. – Inițierea procedurii de licitație deschisă 
(1) Procedura de licitație deschisă se desfășoară în mai multe etape, cu posibilitatea 
organizării de către Societate a uneia sau mai multor etape succesive suplimentare de 
îmbunătățire a propunerii financiare cu toți ofertanții care au prezentat oferte 
admisibile. 
(2) Licitația deschisă se inițiază prin publicarea de către Societate pe pagina proprie de 
internet și în cel puțin o publicație de mare tiraj ori prin alte mijloace de comunicare a 
unui anunț de participare.  
(3) Anunțul de participare va cuprinde cel puțin informațiile definite în Anexa 1 la 
prezentele Norme. 
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(4) Perioada cuprinsă între data publicării de către Societate, pe pagina proprie de 
internet, a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor se stabilește 
de către Societate și trebuie să fie de cel puțin 15 (cincisprezece) zile. 
(5) În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, 
Societatea va preciza această modificare printr-o erată la anunțul de participare, care va 
fi publicată pe pagina proprie de internet, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data 
stabilită inițial pentru depunerea ofertelor. 
 
Art. 39. – Analizarea ofertelor 
(1) În cazul în care, în cadrul documentației de atribuire, a fost prevăzută obligația 
îndeplinirii unor criterii de calificare, comisia de evaluare va proceda la verificarea 
modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte. 
(2) Comisia de evaluare va analiza și va verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere 
al elementelor tehnice propuse, cât și din punctul de vedere al aspectelor financiare pe 
care le implică, inclusiv încadrarea prețului ofertat în limitele valorii estimate a 
contractului, comunicată prin anunţul de participare. 
 
Art. 40. – Clarificări sau completări referitoare la documentația depusă de 
ofertanți 
(1) Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, comisia de 
evaluare poate solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de 
aceștia pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea 
conformității ofertei cu cerințele documentației de atribuire, incluzând dar nelimitându-
se la demonstrarea veridicității termenelor și detaliilor cuprinse în documentele depuse 
de ofertanți. 
(2) Comisia de evaluare va stabili care sunt clarificările și completările necesare pentru 
evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada de timp acordată pentru transmiterea 
clarificărilor și completărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie 
să fie clară, precisă și să definească în mod explicit în ce constă solicitarea comisiei de 
evaluare. 
(3) În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare 
clarificările/completările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicațiile 
prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă. 
(4) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile prezentate conținutul 
propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Se acceptă modificări ale 
propunerii tehnice numai în măsura în care acestea: 
a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau 
b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore. 
(5) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile prezentate conținutul 
propunerii financiare, exceptând acceptarea solicitărilor comisiei de evaluare privind  
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termenii comerciali și/sau clauzele contractuale, precum și exceptând îmbunătățirea 
propunerii financiare în cadrul etapei/etapelor suplimentare de îmbunătățirea 
propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă. Se acceptă modificări ale 
propunerii financiare în măsura în care acestea pot fi încadrate în categoria erorilor 
aritmetice, care se corectează după cum urmează: 
a) dacă există o discrepanță între prețul unitar și prețul total, trebuie luat în considerare 
prețul unitar, iar prețul total va fi corectat corespunzător; 
b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie luată în considerare valoarea 
exprimată în litere, iar valoarea în cifre va fi corectată corespunzător. 
(6) Comisia de evaluare are dreptul de a solicita ofertantului să efectueze în scris 
corecția erorilor aritmetice sau a viciilor de formă. În cazul în care ofertantul nu  
efectuează corecția acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerată neconformă. 
 
Art. 41. – Evaluarea, acceptarea și respingerea ofertelor 
(1) Comisia de evaluare va realiza o evaluare integrală a ofertelor primite, în 
conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentația de atribuire. 
(2) Comisia de evaluare va respinge ofertele inacceptabile și ofertele neconforme. 
(3) Oferta este inacceptabilă atunci când se încadrează într-una din următoarele situații: 
 (i) a fost depusă după data și ora limită de depunere sau la altă adresă decât cele 
indicate în anunțul de participare și/sau, după caz, în invitația de participare; 
 (ii) nu a fost însoțită de garanția de participare, în cuantumul și având perioada 
de valabilitate solicitate în documentația de atribuire; 

(iii) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre 
cerințele minime de calificare stabilite în documentația de atribuire; 

(iv)  a fost depusă de un ofertant căruia îi lipsesc mai mult de 2 (două) dintre 
documentele de calificare solicitate prin documentația de atribuire, sau, în cazul în care 
ofertantului îi lipsesc cel mult 2 (două) dintre documentele de calificare solicitate prin 
documentația de atribuire, acesta nu transmite documentele solicitate de comisia de 
evaluare înăuntrul termenului precizat de aceasta; 

(v)  a fost depusă de un ofertant care a prezentat documente de calificare în 
copie, deși în documentația de atribuire aceste documente au fost solicitate în original 
sau în copie legalizată, iar ofertantul nu transmite documentele respective în original 
sau în copie legalizată conform solicitării comisiei de evaluare înăuntrul termenului 
precizat de aceasta; 

(vi)  nu conține propunerea tehnică și/sau propunerea financiară; 
(vii) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu 

poate fi luată în considerare din următoarele motive: 
- în anunțul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor 
oferte alternative; 
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- respectiva ofertă alternativă nu respectă cerințele prevăzute în caietul de sarcini. 

(viii) prevede subcontractarea îndeplinirii obiectului contractului de achiziție, deși 
documentația de atribuire interzice în mod expres posibilitatea  
subcontractării îndeplinirii obiectului contractului de achiziție; 

(ix) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată 
comunicată prin anunţul/invitaţia de participare. 
(4) Oferta este neconformă atunci când se încadrează în oricare din următoarele situații: 

(i)  nu îndeplinește cerințele caietului de sarcini; 
(ii)  este întocmită pentru o cantitate mai mică sau mai mare de produse, lucrări 

și/sau servicii decât cantitatea solicitată de Societate în caietul de sarcini; 
(iii) conține propuneri de modificare și/sau de completare a clauzelor 

contractuale și/sau a altor termene și condiii pe care le-a stabilit Societatea în cadrul 
documentației de atribuire, propunerile respective fiind dezavantajoase sau 
inacceptabile pentru Societate, iar ofertantul, deși i-a fost solicitat în scris și în mod 
expres de către comisia de evaluare, nu acceptă renunțarea la modificările/completările 
respective; 

(iv)  conține în cadrul propunerii financiare prețuri care nu sunt rezultatul liberei 
concurențe și care nu pot fi justificate; 

(v)  în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe 
loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincția pe loturile ofertate, din acest 
motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte; 

(vi)  a fost depusă de un ofertant care nu transmite în perioada precizată de 
comisia de evaluare clarificările/completările/răspunsurile solicitate sau explicațiile 
prezentate de ofertant nu sunt concludente; 

(vii)  a fost depusă de un ofertant care, prin răspunsurile pe care le prezintă la 
solicitarea comisiei de evaluare, modifică conținutul propunerii tehnice, cu excepția 
modificărilor admise de prezentul Regulament; 

(viii)  a fost depusă de un ofertant care, prin răspunsurile pe care le prezintă la 
solicitarea comisiei de evaluare, modifică conținutul propunerii financiare, cu excepția 
modificărilor admise de prezentul Regulament; 

(ix) a fost depusă de un ofertant care nu efectuează corecția erorilor aritmetice 
sau viciilor de formă conform solicitării comisiei de evaluare; 

(x)  a fost depusă de un ofertant care, în urma primirii solicitării comisiei de 
evaluare de a transmite o noua propunere financiară îmbunătățită, transmite o  
propunere financiară care prevede un preț mai mare decât cel prevăzut în propunerea 
sa financiară anterioară. 
 
Art. 42. – Etape suplimentare de îmbunătățire a propunerii financiare 
(1) În cazul în care este prevăzută desfășurarea etapelor suplimentare de îmbunătățire a  
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propunerii financiare, comisia de evaluare va solicita în scris fiecărui ofertant care a 
depus oferta admisibilă să prezinte prețuri mai reduse comparativ cu cele prevăzute în 
propunerea sa financiară inițială/anterioară. 
(2) Solicitarea comisiei de evaluare trebuie să precizeze data și ora limită de depunere a 
propunerilor financiare îmbunătățite. 
(3) În cazul în care unul sau mai mulți ofertanți nu transmite/transmit în perioada 
precizată de comisia de evaluare o nouă propunere financiară îmbunătățită, în cadrul 
procesului de evaluare a ofertelor se va lua în considerare cea mai recentă propunere 
financiară transmisă de ofertant în cadrul procedurii de atribuire. 
(4) În cazul în care unul sau mai mulți ofertanți transmite/transmit în perioada precizată 
de comisia de evaluare o noua propunere financiară, însă aceasta prevede un preț mai 
mare decât cel prevăzut în propunerea sa financiară anterioară, oferta în cauză va fi 
respinsă ca neconformă. 
(5) Orice decizie cu privire la evaluarea noilor propuneri financiare, respectiv cu privire 
la organizarea unei/unor noi etape suplimentare de îmbunătățire a propunerii financiare 
se adoptă de către comisia de evaluare, urmând a fi adusă în timp util la cunoștința 
ofertanților care au depus oferte admisibile; în oricare caz, comisia de evaluare îi va 
anunța pe toți acești ofertanți asupra datei și orei la care se va derula ultima etapă 
suplimentară de îmbunătățire a propunerii financiare. 
(6) Pe tot parcursul desfășurării etapelor suplimentare de îmbunătățire a propunerii 
financiare și până la finalizarea procedurii de atribuire, Comisia de evaluare nu are 
dreptul de a dezvălui unui ofertant informații legate de identitatea celorlalți ofertanți 
participanți la etapele suplimentare de îmbunătățire a propunerii financiare și de 
conținutul ofertelor prezentate de aceștia. 
 
Art. 43. – Atribuirea contractului de achiziție 
Societatea va atribui contractul de achiziție conform prevederilor prezentelor Norme, pe 
baza rezultatului obținut ca urmare a derulării procedurii de licitație/a ultimei etape 
suplimentare de îmbunătățire a propunerii financiare. În orice caz, propunerea tehnică 
trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, iar prețul trebuie să se 
încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate de Societate pentru îndeplinirea 
contractului de achiziție respectiv. 
 
III.2 – Cererea de oferte 
 
Art. 44. – Aplicarea procedurii de cerere de oferte 
În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție este mai mică sau egală cu 
130.000 EURO (fără T.V.A.), în cazul achiziției de produse și servicii sau egală ori mai 
mică de 5.000.000 EURO (fără T.V.A.), în cazul achiziției de lucrări, S.C. EUROBUSINESS  
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PARC ORADEA S.A. atribuie contractele de achiziție prin aplicarea procedurii de cerere 
de oferte. 
 
Art. 45. – Inițierea procedurii de cerere de oferte 
(1) Procedura de cerere de oferte se inițiază prin publicarea de către Societate pe pagina 
proprie de internet a unei invitații de participare. Atunci când consideră necesar și util, 
Societatea va transmite invitația de participare către minimum 3 (trei) operatori 
economici. 
 (2) Invitația de participare va cuprinde cel puțin informațiile definite în Anexa 3 la 
prezentele Norme. 
(3) Perioada cuprinsă între data publicării de către Societate, pe pagina proprie de 
internet, a invitației de participare și data limită de depunere a ofertelor se stabilește de 
către Societate și trebuie să fie de cel puțin 10 (zece) zile. 
(4) În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, 
Societatea va preciza această modificare printr-o erată la invitația de participare, care va 
fi publicată pe pagina proprie de internet, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data 
stabilită inițial pentru depunerea ofertelor. 
 
Art. 46. – Analizarea ofertelor 
(1) În cazul în care, în cadrul documentației de atribuire, a fost prevăzută obligația 
îndeplinirii unor criterii de calificare, comisia de evaluare va proceda la verificarea 
modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte. 
(2) Comisia de evaluare va analiza și va verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere 
al elementelor tehnice propuse, cât și din punctul de vedere al aspectelor financiare pe 
care le implică, inclusiv încadrarea prețului ofertat în limitele valorii estimate a 
contractului, comunicată prin invitația de participare. 
 
Art. 47. – Clarificări sau completări referitoare la documentația depusă de 
ofertanți 
(1) Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, comisia de 
evaluare poate solicita oricând clarificări sau completări ale  
documentelor prezentate de aceștia pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de 
calificare sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele documentației de 
atribuire, incluzând dar nelimitându-se la demonstrarea veridicității termenelor și 
detaliilor cuprinse în documentele depuse de ofertanți. 
(2) Comisia de evaluare va stabili care sunt clarificările și completările necesare pentru 
evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada de timp acordată pentru transmiterea 
clarificărilor și completărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie 
să fie clară, precisă și să definească în mod explicit în ce constă solicitarea comisiei de 
evaluare. 
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(3) În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare 
clarificările/completările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicațiile 
prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă. 
(4) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile prezentate conținutul 
propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Se acceptă modificări ale 
propunerii tehnice numai în măsura în care acestea: 
a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau 
b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore. 
(5) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile prezentate conținutul 
propunerii financiare, exceptând acceptarea solicitărilor comisiei de evaluare privind 
termenii comerciali și/sau clauzele contractuale, precum și exceptând îmbunătățirea 
propunerii financiare în cadrul etapei/etapelor suplimentare de îmbunătățirea 
propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă. Se acceptă modificări ale 
propunerii financiare în măsura în care acestea pot fi încadrate în categoria erorilor 
aritmetice, care se corectează după cum urmează: 
a) dacă există o discrepanță între prețul unitar și prețul total, trebuie luat în considerare 
prețul unitar, iar prețul total va fi corectat corespunzător; 
b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie luată în considerare valoarea 
exprimată în litere, iar valoarea în cifre va fi corectată corespunzător. 
(6) Comisia de evaluare are dreptul de a solicita ofertantului să efectueze în scris 
corecția erorilor aritmetice sau a viciilor de formă. În cazul în care ofertantul nu 
efectuează corecția acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerată neconformă. 
 
Art. 48. – Evaluarea, acceptarea și respingerea ofertelor 
(1) Comisia de evaluare va realiza o evaluare integrală a ofertelor primite, în 
conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentația de atribuire. 
(2) Comisia de evaluare va respinge ofertele inacceptabile și ofertele neconforme. 
 
Art. 49. – Etape suplimentare de îmbunătățire a propunerii financiare 
(1) În cazul în care este prevăzută desfășurarea etapelor suplimentare de îmbunătățire a 
propunerii financiare, comisia de evaluare va solicita în scris fiecărui ofertant care a 
depus oferta admisibilă să prezinte prețuri mai reduse comparativ cu cele prevăzute în 
propunerea sa financiară inițială/anterioară. 
(2) Solicitarea comisiei de evaluare trebuie să precizeze data și ora limită de depunere a 
propunerilor financiare îmbunătățite. 
(3) În cazul în care unul sau mai mulți ofertanți nu transmite/transmit în perioada 
precizată de comisia de evaluare o nouă propunere financiară îmbunătățită, în cadrul 
procesului de evaluare a ofertelor se va lua în considerare cea mai recentă propunere 
financiară transmisă de ofertant în cadrul procedurii de atribuire. 
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(4) În cazul în care unul sau mai mulți ofertanți transmite/transmit în perioada precizată 
de comisia de evaluare o noua propunere financiară, însă aceasta prevede un preț mai 
mare decât cel prevăzut în propunerea sa financiară anterioară, oferta în cauză va fi 
respinsă ca neconformă. 
(5) Orice decizie cu privire la evaluarea noilor propuneri financiare, respectiv cu privire 
la organizarea unei/unor noi etape suplimentare de îmbunătățire a propunerii financiare 
se adoptă de către comisia de evaluare, urmând a fi adusă în timp util la cunoștința 
ofertanților care au depus oferte admisibile; în oricare caz, comisia de evaluare îi va 
anunța pe toți acești ofertanți asupra datei și orei la care se va derula ultima etapă 
suplimentară de îmbunătățire a propunerii financiare. 
(6) Pe tot parcursul desfășurării etapelor suplimentare de îmbunătățire a propunerii 
financiare și până la finalizarea procedurii de atribuire, Comisia de evaluare nu are 
dreptul de a dezvălui unui ofertant informații legate de identitatea celorlalți ofertanți 
participanți la etapele suplimentare de îmbunătățire a propunerii financiare și de 
conținutul ofertelor prezentate de aceștia. 
 
Art. 50. – Atribuirea contractului de achiziție 
Societatea va atribui contractul de achiziție conform prevederilor prezentelor Norme, pe 
baza rezultatului final obținut ca urmare a derulării întregii proceduri de cerere de 
oferte. În orice caz, propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în 
caietul de sarcini, iar prețul trebuie să se încadreze în  
limita fondurilor care pot fi disponibilizate de Societate pentru îndeplinirea contractului 
de achiziție respectiv. 
 
 
CAPITOLUL IV - ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE 
 
IV.1) Oferta. Oferte alternative 
 
Art. 51. – Elaborarea ofertei 
(1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din 
documentația de atribuire. 
(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată 
perioada de valabilitate stabilită de către Societate prin documentația de atribuire. 
 
Art. 52. – Societatea poate permite ofertanților să depună oferte alternative numai în 
cazul în care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic". 
(2) Anunțul de participare și documentația de atribuire trebuie să precizeze în mod  
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explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă această posibilitate 
este interzisă. În cazul în care această precizare lipsește, Societatea nu are dreptul de a 
lua în considerare ofertele alternative. 
(3) În cazul în care se permite depunerea de oferte alternative, Societatea va preciza în 
caietul de sarcini cerințele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte și 
orice alte cerințe specifice pentru prezentarea lor. 
(4) Societatea nu va lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerințele 
minime prevăzute în documentația de atribuire. 
 
 
IV.2) Criterii de calificare 
 
Art. 53. – Criterii de calificare 
Societatea poate aplica criterii de calificare referitoare la: 
a) situația personală a ofertantului; 
b) capacitatea de exercitare a activității profesionale; 
c) situația economică și financiară; 
d) capacitatea tehnică și/sau profesională; 
e) standarde de asigurare a calității; 
f) standarde de protecție a mediului, în cazurile prevăzute expres în prezentele Norme. 
 
Art. 54. – Demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare 
(1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate 
publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respectă 
standardele europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de 
calificare. 
(2) Societatea nu poate impune ofertanților obligativitatea prezentării unei certificări 
specifice, aceștia din urmă având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării 
îndeplinirii anumitor cerințe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare 
sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerințe. 
Societatea poate solicita, dacă se consideră necesar, clarificări sau completări ale 
documentelor prezentate. 
(3) Pentru aplicarea criteriilor de calificare referitoare la situația economică și financiară 
și respectiv capacitatea tehnică și/sau profesională, Societatea va preciza în cadrul 
documentației de atribuire cerințele minime pe care ofertanții trebuie să le 
îndeplinească pentru a fi considerați calificați. 
(4) Criteriile de calificare stabilite de Societate trebuie să aibă o legatură evidentă cu 
obiectul contractului ce urmează sa fie atribuit. Societatea va respecta principiul 
proporționalității atunci când stabilește criteriile de calificare, precum și nivelul  
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cerințelor minime pe care ofertanții trebuie să le îndeplinească, luând în considerare 
exigențele specifice impuse de natura și complexitatea contractului care urmează să fie 
atribuit. 
 
 
IV.2 - 1) Situația personală a ofertantului 
 
Art. 55. – Criterii de excludere a ofertanților 
(1) Societatea va exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de 
achiziție orice ofertant despre care are cunoștință că, în ultimii 5 (cinci) ani, a fost 
condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la 
activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru 
spălare de bani. 
(2) Societatea va exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de 
achiziție orice ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător care are  
drept membri în cadrul consiliului de dministrație/organului de conducere ori de 
supervizare a achizițiilor și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, 
rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu 
persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul Societății. 
(3) Societatea are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului 
de achiziție orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații: 
a) este în stare de faliment, dizolvare ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul 
unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, 
reglementată prin lege, sau face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în 
una din situațiile prevăzute mai sus; 
b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în Romania sau în țară în care este stabilit; 
c) în ultimii 2 (doi) ani nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod defectuos obligațiile 
contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de 
natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
d) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către Societate, în 
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și/sau a conformității ofertei; 
e) orice alte situaţii în care Societatea ar putea înregistra un prejudiciu de imagine sau 
de orice altă natură; 
f) operatorul economic înregistrează debite restante în contabilitatea S.C. 
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.; 
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g) a fost condamnat, în ultimii 3 (trei) ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe 
judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greșeli în materie profesională. 
 
Art. 56. – Demonstrarea situației personale a ofertantului 
(1) Societatea poate accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului 
că ofertantul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 55 orice 
document considerat pe deplin edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine 
sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere 
judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara 
respectivă. 
(2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește situația personală a 
respectivilor ofertanți, Societatea are dreptul de a solicita în mod direct informații  
de la autoritățile competente care emit documente de natura celor prevăzute la 
alineatul (1) de mai sus. 
(3) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit 
documente de natura celor prevăzute la alineatul (1) de mai sus sau respectivele 
documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 55, Societatea are dreptul de a 
accepta o declarație pe propria raspundere sau, dacă în țara respectivă nu există 
prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică 
dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații 
profesionale care are competențe în acest sens. 
 
 
IV.2 - 2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale a ofertantului 
 
Art. 57. – Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale a 
ofertantului  
Societatea poate solicita oricărui operator economic să prezinte orice documente pe 
care le consideră edificatoare să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică 
sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în 
conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit. 
 
IV.2 - 3) Situația economică și financiară a ofertantului 
 
Art. 58. – Demonstrarea situației economice și financiare a ofertantului 
(1) Societatea va solicita operatorului economic care participă la procedura de atribuire 
a contractului de achizitie ca acesta să facă dovada situației sale economice și financiare. 
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(2) Societatea va prevedea în documentația de atribuire informațiile pe care operatorii 
economici urmează să le prezinte în acest scop. 
(3) Demonstrarea situației economice și financiare se realizează prin prezentarea 
următoarelor documente: 
a) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului 
profesional; 
b) bilanțul contabil sau extrase de bilanț, în cazul în care publicarea acestor bilanțuri 
este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul; 
c) declarații privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care 
vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informațiile respective 
sunt disponibile; în acest ultim caz, Societatea va lua în 
considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început 
activitatea comercială. Media aritmetică a cifrei de afaceri înregistrată de ofertant 
trebuie să reprezinte cel puțin 2% din valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de 
achiziție. 
 
Art. 59. – Susținerea situației economice și financiare a ofertantului 
(1) Capacitatea economică și financiară a ofertantului poate fi susținută, pentru 
îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice 
existente între ofertant și persoana respectivă, cu condiția ca Societatea să prevadă 
expres această posibilitate în documentația de atribuire. 
(2) În cazul în care ofertantul își demonstrează situația economică și financiară invocând 
și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1) de mai sus, de către o altă 
persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentică, 
prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului resursele 
financiare invocate. Persoana ce asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în 
situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 
55 din acest Regulament. 
(3) Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, situatia 
economică și financiară se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului, cu condiția ca Societatea să prevadă expres posibilitatea susținerii 
de către un terț a capacității economice și financiare a ofertantului în documentația de 
atribuire. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea financiară a unor terțe 
persoane, situația economică și financiară se demonstrează în condițiile prevăzute la 
alineatul (2) de mai sus. 
 
IV.2 - 4) Capacitatea tehnică și/sau profesională 
 
Art. 60. – Demonstrarea situației tehnice și/sau profesionale a ofertantului 
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(1) Societatea va solicita operatorului economic participant la procedura de atribuire a 
contractului de achiziție să facă dovada capacității sale tehnice și/sau profesionale. 
(2) În acest caz, Societatea va prevedea în documentația de atribuire informațiile pe 
care operatorii economici trebuie să le prezinte în acest scop. 
(3) Capacitatea tehnică și/sau profesională a unui ofertant se apreciază în funcție de 
experiența, aptitudinile, eficiența și eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizării 
informațiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire. 
(4) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în 
scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, Societatea are 
dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de 
complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care 
aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: 
a) o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 (trei) ani (calculată de la 
data depunerii ofertelor), conținând valori, perioade de livrare, beneficiari. Livrările de 
produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau 
contrasemnate de către fiecare beneficiar; În cazul in care din motive obiective, 
operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea 
beneficiarului, demonstrarea livrării de produse se realizează printr-o declarație a 
operatorului economic; Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 (trei) ani a 
îndeplinit cel puțin un contract de furnizare a cărui valoare să fi fost cel puțin egală cu 
valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziție; 
b) o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea 
asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare; 
c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune 
sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant,în special pentru 
asigurarea controlului calității; 
d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să 
ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificații sau 
standarde relevante; 
e) mostre, descrieri, schite și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi 
demonstrată în cazul în care Societate solicită acest lucru; 
f) informații privind subcontractanții și proporția în care contractul de furnizare urmează 
să fie îndeplinit de către subcontractanți și specializarea acestora, precum și alte 
informații privind subcontractanții, incluzând dar nelimitandu-se la: 
- documente care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică a 
subcontractanților; 
- documente privind situația personală a subcontractanților; 
- documente edificatoare pentru demonstrarea situației economice și financiare a 
subcontractanților; 
- documente edificatoare pentru demonstrarea capacității tehnice și/sau profesionale a 
subcontractanților; 
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g) orice alte informaţii, documente şi altele asemenea pe care le consideră relevante. 
(5) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul 
verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, Societatea are dreptul de 
a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea serviciilor 
ce urmează să fie prestate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante 
pentru îndeplinirea contractului, următoarele: 
a) o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 (trei) ani (calculată de la data 
depunerii ofertelor), conținând valori, perioade de prestare, beneficiari. Prestările de 
servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau 
contrasemnate de către fiecare beneficiar. În cazul în care din motive obiective, 
operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea 
beneficiarului, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declarație a 
operatorului economic; Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 (trei) ani a 
îndeplinit cel puțin un contract de servicii a cărui valoare să fi fost cel puțin egală cu 
valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziție; 
b) o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea 
asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare; 
c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune 
sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru 
asigurarea controlului calității; 
d) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de 
conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de 
servicii; 
e) o declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al 
cadrelor de conducere în ultimii 3 (trei) ani; 
f) daca este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul 
economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii; 
g) informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate 
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de 
servicii; 
h) informații privind subcontractanții și proporția în care contractul de servicii urmează 
să fie îndeplinit de către subcontractanți și specializarea acestora, precum și alte 
informații privind subcontractanții, incluzând dar nelimitându-se la: 
- documente care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică a 
subcontractanților; 
- documente privind situația personală a subcontractanților; 
- documente edificatoare pentru demonstrarea situației economice și financiare a 
subcontractanților; 
- documente edificatoare pentru demonstrarea capacității tehnice și/sau profesionale a 
subcontractanților; 
i)  orice alte informaţii, documente şi altele asemenea pe care le consideră relevante. 
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(6) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul 
verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, Societatea are dreptul de 
a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea lucrărilor ce 
urmează să fie executate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante 
pentru îndeplinirea contractului, următoarele: 
a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 (cinci) ani (calculată de la data depunerii 
ofertelor), însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări și 
care vor conține valori, perioada și locul execuției lucrărilor, modul de îndeplinire a 
obligațiilor, beneficiari; Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 5 (cinci) ani a 
îndeplinit cel puțin un contract de execuție a cărui valoare să fi fost cel puțin egală cu 
valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziție; 
b) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune 
sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru 
asigurarea controlului calității; 
c) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de 
conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor; 
d) o declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al 
cadrelor de conducere în ultimii 3 (trei) ani; 
e) daca este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul 
economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări; 
f) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate 
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de 
lucrări; 
g) informații privind subcontractanții și proporția în care contractul de lucrări urmează 
să fie îndeplinit de către subcontractanți și specializarea acestora, precum și alte 
informații privind subcontractanții, incluzând dar nelimitându-se la: 
- documente care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică a 
subcontractanților; 
- documente privind situația personală a subcontractanților; 
- documente edificatoare pentru demonstrarea situației economice și financiare a 
subcontractanților; 
- documente edificatoare pentru demonstrarea capacității tehnice si/sau profesionale a 
subcontractanților; 
h)  orice alte informaţii, documente şi altele asemenea pe care le consideră relevante. 
 
Art. 61. – Verificarea situației tehnice și/sau profesionale a ofertantului 
(1) În cazul în care produsele care urmează să fie furnizate sau serviciile care urmează să  
 
 
fie prestate sau lucrările care urmează să fie executate au un caracter complex sau sunt 
destinate unui scop specific, Societatea are dreptul de a verifica/controla - direct sau 
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prin intermediul unei autorități competente aparținând statului în care operatorul 
economic este stabilit sau a unei autorități competente recunoscută internațional și cu 
condiția acordului acestei autorități - capacitățile de producție ale furnizorului de 
produse sau capacitatea tehnică a prestatorului de servicii sau a executantului de 
lucrări, metodele de studiu și cercetare utilizate, precum și măsurile aplicate pentru 
controlul calității. 
(2) Societatea are dreptul de a solicita referinte de la beneficiari ai produselor 
furnizate/serviciilor prestate/lucrărilor executate anterior de ofertant, incluzând 
verificări la sediul acestora. 
 
Art. 62. – Susținerea situației tehnice și/sau profesionale a ofertantului 
(1) Capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru 
îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice 
existente între ofertant și persoana respectivă. 
(2) În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională 
invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alineatului (1) de mai 
sus, de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care 
beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în 
formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului 
resursele tehnice și/sau profesionale invocate. Persoana ce asigură susținerea tehnică 
și/sau profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din 
procedura de atribuire conform prevederilor art. 55. 
(3) Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, capacitatea 
tehnică și/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea tehnică 
și/sau profesională a unor terțe persoane, capacitatea tehnică și/sau profesională se 
demonstrează în condițiile prevăzute la alineatul (2) de mai sus. 
 
 
IV.3) Criterii de atribuire a contractului de achiziție 
 
Art. 63. – Criterii de atribuire 
(1) Societatea va preciza în anunțul/invitația de participare și în documentația de 
atribuire criteriul de atribuire a contractului de achiziție, care, o dată stabilit, nu poate fi 
schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire. 
(2) Criteriul de atribuire a contractului de achiziție poate fi numai: 
 
 
a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; 
b) fie, în mod exclusiv, prețul cel mai scăzut. 
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Art. 64. – Criteriul "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" 
(1) În cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic", oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel 
mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se 
stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. În cazul în care, din motive 
obiective, este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de 
evaluare, Societatea va indica în documentația de atribuire cel puțin ordinea 
descrescătoare a importanței factorilor de evaluare care urmează să fie utilizați. 
(2) Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuți la alineatul (1) de mai sus, pot fi, alături de 
preț: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcțional, caracteristici de mediu, 
costuri de funcționare, raportul cost/eficiență, servicii post-vânzare și asistență tehnică, 
termen de livrare sau de execuție, alte elemente considerate semnificative pentru 
evaluarea ofertelor. 
(3) În sensul prevederilor alineatului (1) de mai sus, Societatea  va preciza, în mod clar și 
detaliat, în documentația de atribuire factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative 
ale acestora sau algoritmul de calcul, precum și metodologia concretă de punctare a 
avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate ofertanți. 
Factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum și 
metodologia de punctare a avantajelor trebuie să aibă legătură concretă cu specificul 
contractului de achiziție și, după ce au fost stabiliți, nu se pot schimba pe toată durata 
de aplicare a procedurii de atribuire. 
 
Art. 65. – Criteriul „prețul cel mai scăzut” 
(1) În cazul în care criteriul utilizat este "prețul cel mai scăzut", stabilirea ofertei 
câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul 
ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte 
avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de achiziție de către 
operatorii economici participanți la procedura de atribuire. 
(2) Oferta care este declarată câștigătoare în acest caz trebuie să îndeplinească 
specificațiile tehnice minime obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de 
sarcini. 
 
Art. 66. – Compararea prețurilor 
Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea prețurilor 
prevăzute în propunerile financiare ale ofertanților se realizează la valoarea fără T.V.A. 
 
IV.4) Stabilirea ofertei câștigătoare 
 
 
Art. 67. – Aplicarea criteriului de atribuire 
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(1) Societatea va stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în 
anunțul/invitația de participare și în documentația de atribuire. 
(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Societatea poate solicita clarificări și, 
după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea 
îndeplinirii cerințelor stabilite prin criteriile de calificare sau pentru demonstrarea 
conformitatii ofertei cu cerintele documentatiei de atribuire. 
(3) Societatea nu are dreptul ca prin clarificările sau completările solicitate să determine 
apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant. 
 
Art. 68. – Oferta cu preț aparent neobișnuit de scăzut 
(1) În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea 
ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, Societatea va solicita ofertantului, în scris 
și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le 
consideră semnificative cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care 
justifică prețul respectiv. 
(2) Societatea va lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condițiile 
alineatului (1) de mai sus, îndeosebi cele care se referă la: 
a) fundamentarea economică a modului de formare a prețului, aferent metodelor de 
execuție utilizate, procesului de producție sau serviciilor prestate; 
b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care 
beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau 
prestarea serviciilor; 
c) originalitatea ofertei din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute 
în caietul de sarcini; 
d) respectarea dispozițiilor privind protecția muncii și condițiile de lucru aplicabile 
pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; 
e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat. 
(3) Atunci când Societatea constată că o ofertă are un preț aparent neobișnuit de scăzut 
deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă va fi respinsă pe 
acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul nu face dovada, într-o 
perioadă de timp rezonabil stabilită de Societatea, că ajutorul de stat a fost 
acordat/obținut în mod legal. 
 
Art. 69. – Încheierea contractului de achiziție 
(1) Societatea va încheia contractul de achiziție cu ofertantul a cărui ofertă a fost 
stabilită ca fiind câștigătoare, pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în  
respectiva ofertă. 
(2) În cazul în care Societatea nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui oferta a  
 
 



  
 
 
 
 
 
 Aprobate prin Dispoziția nr.2702/2013 a Primarului Municipiului Oradea, reprezentant legal al Autorității Tutelare 

 

Page 36 of 83 
 

fost stabilită ca fiind câștigătoare, din motive neimputabile Societății, ori în situația în 
care din motive neimputabile Societății contractul este reziliat, atunci ofertantul 
respectiv va decădea din drepturile câștigate în urma atribuirii contractului de achiziție 
și Societatea poate să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în 
care aceasta există, este admisibilă și se află în perioada de valabilitate. În caz contrar, 
se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului respectiv. 
(3) Societatea va asigura obținerea și păstrarea documentelor justificative care dovedesc 
efectuarea oricărei achiziții. 
(4) Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de 
achiziție, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 
verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe 
parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului de achiziție, 
sub sancțiunea nulității contractului respectiv pentru cauză imorală. 
 
 
IV.5) Informarea ofertanților 
 
Art. 70. – Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire 
S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. va informa ofertanții, prin fax sau prin mijloace 
electronice, despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziție sau, după 
caz, la anularea procedurii de atribuire și eventuala inițiere ulterioară a unei noi 
proceduri de atribuire, în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile 
lucrătoare de la emiterea acestora. 
 
Art. 71 – Comunicarea justificării atribuirii 
(1) În cadrul comunicării prevăzute la art. 70, Societatea va informa ofertanții câștigători 
cu privire la acceptarea ofertelor prezentate. 
(2) În cadrul comunicării prevăzute la art. 70, Societatea va informa ofertanții care au 
fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor care au 
stat la baza deciziei respective, după cum urmează: 
a) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere 
a ofertei sale, cu argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă 
sau neconformă; 
b) fiecărui ofertant care a prezentat oferta admisibilă, dar care nu a fost declarată 
câștigătoare, numele ofertantului câștigător și prețul ofertei declarate câștigătoare, sau, 
după caz, punctajul obținut de propria ofertă, precum și punctajul obținut de oferta 
declarată câștigătoare. 
(3) Societatea are dreptul de a nu comunica anumite informații în situația în care 
divulgarea acestora: 
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a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea 
unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public; 
b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale Societății, ale operatorilor economici 
publici sau privați sau ar prejudicia concurența loială dintre aceștia. 
 
 
IV.6) Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție 
 
Art. 72. – Situații de anulare a procedurii de atribuire 
Societatea va anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie, dacă 
ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii  
contractului, numai în următoarele cazuri: 
a) au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme; 
b) prețul prevăzut în oferta admisibilă cea mai avantajoasă nu se încadrează în limitele 
fondurilor care pot fi disponibilizate de Societate pentru îndeplinirea contractului de 
achiziție; 
c) nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în 
considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluțiilor 
tehnice și/sau financiare; 
d) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de 
atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute 
la art.2 alin.(2) lit.a)-e), și concomitent Societatea se află în imposibilitatea de a adopta 
măsuri corective fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-e); 
e) este imposibilă încheierea contractului de achiziție. 
 
Art. 73. – Comunicarea anulării procedurii de atribuire 
Societatea va comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel 
mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data anulării procedurii de atribuire, atât încetarea 
obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul care a 
determinat decizia de anulare. 
 
 
CAPITOLUL V – CONTESTAȚII 
 
Art. 74. – Depunerea și soluționarea contestațiilor 
(1) Contestațiile referitoare la documentația de atribuire și desfășurarea procedurii de 
atribuire pot fi adresate de către operatorii economici la S.C. EUROBUSINESS PARC  
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ORADEA S.A., adresa: Piața Unirii nr.1, etajul I, camera 133, Oradea, județul Bihor, fax 
0259/408.863, telefon 0359/889.389, după cum urmează: 
(i) cu privire la documentația de atribuire, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data 
primirii acesteia; 
(ii) cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire, în termen de cel mult 5 (cinci) zile 
de la data primirii comunicărilor rezultatului procedurii de atribuire. 
(2) Primirea unei contestații nu atrage suspendarea derulării procedurii de atribuire. 
(3) După primirea unei contestații, Societatea are dreptul de a adopta măsurile de 
remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestației respective. În cazul în 
care Societatea va adopta măsuri de remediere, măsurile respective vor fi comunicate 
atât contestatorului, cât și celorlalți operatori economici implicați în procedura de 
atribuire, nu mai târziu de 2 (două) zile lucrătoare de la data adoptării acestora. 
(4) Contestațiile vor fi soluționate de Societate, în funcție de complexitate, de regulă în 
termen de cel mult 10 (zece) zile de la primirea acestora. În vederea soluționării 
contestației, Societate poate solicita contestatorului lămuriri, precum și orice 
date/documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul 
contestației. Societatea are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluționarea 
contestațiilor și de la alte persoane fizice sau juridice. 
(5) În situația în care  consideră că este necesar, poate prelungi termenul prevazut la 
alineatul precedent al prezentului articol, dar nu cu mai mult de 5 (cinci) zile, caz în care 
va comunica decizia sa tuturor operatorilor economici încă implicați în procedură. 
(6) În funcție de soluția pronunțată, însoțită de o rezoluție motivată, Societatea va 
decide asupra continuării sau anulării procedurii de atribuire; Societatea va înștiința 
contestatorul, în termen de 2 (două) zile lucrătoare, asupra rezultatului soluționării 
contestației și, după caz, asupra eventualelor măsuri corective decise de Societate; în 
cazul în care Societatea decide măsuri corective, Societatea va înștiința asupra acestora, 
în termen de 2 (două) zile lucrătoare, toți participanții implicați în procedura de 
atribuire. 
 
Art. 75. – Obiectul contestațiilor 
(1) Contestațiile pot fi formulate de către acei operatori economici care au participat la 
procedura de atribuire în cadrul căreia se depune contestația și care: 
a) au un interes legitim în legătură cu un contract de achiziție pentru a cărui atribuire se 
aplică prevederile prezentelor Norme; 
b) au suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu, ca o consecință a unui act al 
Societății, de natura să producă efecte juridice. 
(2) Este considerat act al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.: 
a) orice act administrativ emis de Societate; 
b) lipsa emiterii unui act administrativ sau a oricărui alt act al Societății ori refuzul de a-l 
emite; 
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c) orice alt act al Societății, altele decât cele prevăzute la lit. a) sau lit. b), care produce 
sau poate produce efecte juridice. 
(3) Contestația trebuie să precizeze următoarele: 
a) articolul din prezentele Norme și/sau din documentația de atribuire pe care 
contestatorul îl consideră încălcat; 
b)  interesele lezate și/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi 
contestatorul și probatoriile în cauză; 
c)  modul în care solicită să fie rezolvat cazul în speță. 
(4) Obiectul contestației poate fi, după caz, anularea actului, solicitarea către Societate 
de a emite un act, solicitarea către Societate de a lua orice alte măsuri necesare pentru 
remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. 
 
 
CAPITOLUL VI – DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 
 
Art. 76. – Legislație 
Prezentele Norme Procedurale Interne se supun dispozițiilor dreptului comun. 
 
Art. 77. – Anexele la Normele Procedurale Interne 
Următoarele Anexe fac parte integrantă din prezentele Norme: 
Anexa 1 – Anunț de participare la procedura de atribuire 
Anexa 2 – Anunț de achiziție directă 
Anexa 3 – Invitație de participare la procedura de atribuire 
Anexa 4 – Solicitare de transmitere a propunerii financiare îmbunătățite 
Anexa 5 – Fișa de date a achiziției 
Anexa 6 – Declarație de compatibilitate, confidențialitate și imparțialitate 
Anexa 7 – Deviz estimativ 
Anexa 8 – Procesul – verbal de deschidere a ofertelor 
Anexa 9 – Raportul Procedurii de Atribuire 
Anexa 10 a) – Comunicare privind rezultatul procedurii 
Anexa 10 b) – Comunicare privind rezultatul procedurii 
Anexa 11 – Formularele 1 – 10 reprezentând: 
Formularul 1 – Scrisoare de înaintare 
Formularul 2 – Împuternicire 
Formularul 3- Scrisoare de garanție bancară 
Formularul 4 – Declarație privind eligibilitatea 
Formularul 5 – Informații generale 
Formularul 6 – Experiența similară 
Formularul 7 – Informații privind obligațiile contractuale în desfășurare 
Formularul 8 – Declarație privind partea/părțile din contractul de achiziție care  
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este/sunt îndeplinită/îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora 
Formularul 9 – Formular de ofertă 
Formularul 10 – Acord de asociere 
 
Art. 78. – Comitetul pentru Supravegherea Achizițiilor S.C. EUROBUSINESS PARC 
ORADEA S.A. 
Comitetul pentru Supravegherea Achizițiilor S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este 
numit de către Consiliul de Administrație și îndeplinește următoarele atribuții: 
a) supraveghează achizițiile și procedurile privind achizițiile derulate în conformitate cu 
prezentul Regulament; 
b) înaintează Consiliului de Administrație al Societății propunerile privind  
revizuirea/modificarea prezentelor Norme în vederea aprobării acestora de către 
Autoritatea Tutelară așa cum este aceasta definită prin O.U.G. nr.109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 
c) formulează și înaintează Consiliului de Administrație al Societății propunerile 
referitoare la aprobarea planului anual al achizițiilor, în vederea promovării acestuia 
către Adunarea Generală a Acționarilor. 
 
Art. 79. – Intrarea în vigoare a Normelor  
(1) Prezentele Norme se aprobă de către Autoritatea Tutelară așa cum este aceasta 
definită prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice și intră în vigoare de la data publicării pe site-ul Societății, înlocuind orice altă 
versiune anterioară. 
(2) Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentelor 
Norme se finalizează în baza reglementărilor în vigoare la data inițierii acestora. 
 
Art. 80. – Publicarea Normelor 
Prezentele Norme se publică pe pagina de internet a S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA 
S.A. (www.eurobusinessparc.ro ). 
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Anexa 1 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 
LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN [LICITATIE DESCHISA sau CERERE DE 

OFERTE] PENTRU ACHIZIȚIA DE PRODUSE / SERVICII / LUCRĂRI 
 
 

1. Achizitor: S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. (Întreprindere Publică) 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/2814/2008  
Cod Unic de Înregistrare: RO24734055  
Capital social vărsat: 5.214.625 RON 
Cont bancar: RO84BTRL00501202P80178xx deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea 
Adresa: Piața Unirii nr.1, etajul I, camera 133, Oradea, județul Bihor 
Telefon: 0359/889.389; Fax: 0259/408.863 
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: [LICITAȚIE DESCHISĂ sau 
CERERE DE OFERTE] 
3. a) Locul de furnizare/prestare a produselor/serviciilor/lucrărilor: 
.................................................................................................................................... 
b) Natura produselor/serviciilor/lucrărilor care vor fi prestate/furnizate: 
.................................................................................................................................... 
4. Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie prestate/furnizate: 
.................................................................................................................................... 
5. Opțiunea de achiziționare de produse/servicii/lucrări similare suplimentare: 
.................................................................................................................................... 
6. a) Indicații referitoare la posibilitățile ofertanților de a depune oferta pentru o parte sau 
pentru întreaga cantitate de produse/servicii/lucrări: 
.................................................................................................................................... 
b) [În cazul în care produsele/serviciile/lucrările sunt divizate pe loturi] Indicații referitoare la 
posibilitatea ca operatorii economici să depună oferte pentru unul, mai multe sau toate 
loturile: .................................................................................................................................... 
7. [În cazul achiziției de produse] Indicații referitoare la prezentarea de mostre, descrieri, 
schițe și/sau fotografii: ............................................................................. 
8. a) Durata contractului de achiziție: ...................................................................... 
b) Data intrării in vigoare a contractului de achiziție: .............................................. 
9. Subcontractanți: [SE ACCEPTĂ sau NU SE ACCEPTĂ] 
10. [În cazul în care criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic”] 
Oferte alternative: [SE ACCEPTĂ sau NU SE ACCEPTĂ]. 
11.a). Documentația de atribuire se poate obține la solicitarea scrisă a oricărui operator 
economic interesat adresată către S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., Piața Unirii nr.1,  
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etajul I, camera 133, Oradea, județul Bihor, telefon 0359/889.389, fax 0259/408.863, e-mail 
contact@eurobusinessparc.ro ). 
b). Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: ............................................. 
c). Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: ................................................... 
d) Modul de depunere a ofertelor: prin e-mail la adresa contact@eurobusinessparc.ro [și / sau] 
pe suport hârtie, la sediul S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., Piața Unirii nr.1, etajul I, 
camera 133, Oradea, județul Bihor, direct sau prin poștă. 
e) Limba de redactare a ofertei și a documentelor însoțitoare ale acesteia: 
.................................................................................................................................... 
12. Garanția de participare la procedura de atribuire: [SE SOLICITĂ sau NU SE SOLICITĂ]. 
13. Modalități de finanțare a prețului contractului de achiziție: surse proprii S.C. 
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
14. Criterii de calificare privind situația personală, economico-financiară, precum și 
capacitatea tehnică și profesională a ofertanților: în conformitate cu prevederile 
documentației de atribuire. 
15. Derularea procedurii de atribuire: în conformitate cu ”Normele procedurale Interne privind 
atribuirea contractelor de achiziție ale S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.” (publicat pe 
pagina de internet www.eurobusinessparc.ro ). 
16. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: minimum ............. 
zile de la data limită pentru depunerea ofertelor. 
17. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție: [PREȚUL CEL MAI SCĂZUT sau OFERTA CEA 
MAI AVANTAJOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC]. 
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Anexa 2 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI 
 

1. Achizitor: S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. (Întreprindere Publică) 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/2814/2008  
Cod Unic de Înregistrare: RO24734055  
Capital social vărsat: 5.214.625 RON 
Cont bancar: RO84BTRL00501202P80178xx deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea 
Adresa: Piața Unirii nr.1, etajul I, camera 133, Oradea, județul Bihor 
Telefon: 0359/889.389; Fax: 0259/408.863 
2. Specificații tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor: .................................... 
3. Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie furnizate: ............................ 
4. Locul de furnizare a produselor/prestare a serviciilor/execuție a lucrărilor: 
................................................................................................................................... 
5. Termen de livrare produse/prestare servicii/execuție lucrări: .......................... 
6. Prețul produselor/serviciilor/lucrărilor se va exprima în: ................... fără TVA 
7. Alte condiții obligatorii privind furnizarea produselor/prestarea serviciilor/ execuția 
lucrărilor: .................................................................................................... 
8. Informații suplimentare se pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic 
interesat adresată către S.C.EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. la adresa email: 
contact@eurobusinessparc.ro 
9. Adresa email la care se transmit ofertele: contact@eurobusinessparc.ro 
10. Data limită pentru transmiterea ofertelor: ........................................................ 
11. Criteriul de selecție a ofertelor: [PREȚUL CEL MAI SCĂZUT sau OFERTA CEA MAI 
AVANTAJOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC]. 
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Anexa 3 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU 

ACHIZIȚIA DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI 
 
 
 

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., în calitate de Achizitor, vă transmite prezenta 
 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 
 

la procedura de atribuire prin CERERE DE OFERTE, organizată în vederea atribuirii 
contractului de achiziție de produse/servicii/lucrări: …………...................... 

Vă informăm că Invitația de participare la procedura de atribuire sus-menționată este 
publicată pe pagina de internet www.eurobusinessparc.ro , la Secțiunea …………........ 

Documentația de atribuire a contractului de achiziție poate fi obținută, la solicitarea 
scrisă a oricărui operator economic interesat, adresată către S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA 
S.A., cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, etajul I, camera 133, județul Bihor, telefon 
0359/889.389, fax 0259/408.863, e-mail contact@eurobusinessparc.ro . 
 
Cu stimă, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurobusinessparc.ro/
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Anexa 4 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 

SOLICITARE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PROPUNERII FINANCIARE ÎN CADRUL PROCEDURII DE 
ATRIBUIRE PRIN [LICITAȚIE DESCHISĂ sau CERERE DE OFERTE] PENTRU ACHIZIȚIA DE 

PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI 
 

 
 

Comisia de evaluare constituită de S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., în calitate de 
Achizitor, vă transmite următoarea 
 

SOLICITARE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PROPUNERII FINANCIARE 
 

În conformitate cu dispozițiile documentației de atribuire, Comisia de evaluare solicită 
ofertantului ………… îmbunătățirea (reducerea) prețului produselor/serviciilor/lucrărilor care fac 
obiectul procedurii de atribuire, prevăzut în propunerea financiară – parte integrantă a ofertei 
depuse de ofertantul …………. la data de .................... 

Prețul îmbunătățit va fi specificat într-o propunere financiară revizuită, întocmită în 
conformitate cu dispozițiile documentației de atribuire, respectiv în formatul prevăzut de 
formularul …………, cu anexele aferente acestui formular, cu respectarea tuturor cerințelor 
privind întocmirea propunerii financiare. 

Comisia de evaluare solicită ofertantului ………… transmiterea propunerii financiare 
îmbunătățite până la data ………… ora ………… 

Propunerea financiară îmbunătățită va fi transmisă prin e-mail la adresa 
contact@eurobusinessparc.ro [și/sau] pe suport hârtie, la sediul sediul în Oradea, Piața Unirii 
nr.1, etajul I, camera 133, județul Bihor,  direct sau prin poștă. 

Alte cerințe privind întocmirea propunerii financiare îmbunătățite: ………… 
 

Cu stimă, 
[Președintele Comisiei de evaluare] 
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Anexa 5 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI 
 
 
A.1. INTRODUCERE 
A.1.1. Denumirea și datele de recunoaștere ale Achizitorului: 
S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. (Întreprindere Publică) 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/2814/2008  
Cod Unic de Înregistrare: RO24734055  
Capital social vărsat: 320.842 RON 
Cont bancar: RO84BTRL00501202P80178xx deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea 
Adresa: Piața Unirii nr.1, etajul I, camera 133, Oradea, județul Bihor 
Telefon: 0359/889.389; Fax: 0259/408.863 
Detalii de contact pentru informații și clarificări privind derularea procedurii de atribuire a 
contractului de achiziție: contact@eurobusinessparc.ro.  
Obiectul principal de activitate al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.: Administrarea 
imobilelor pe bază de comision sau de contract – activitatea de administrare a parcurilor 
industriale. 
Sursele de finanțare ale contractului de achiziție ce urmează să fie atribuit: surse proprii ale S.C. 
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
A.1.2. Solicitările de clarificare și orice alte solicitări de informații referitoare la această 
procedură de atribuire se vor adresa S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin e-mail la 
adresa contact@eurobusinessparc.ro . 
A.1.3.1. Data/ora limită de primire a solicitărilor de clarificări formulate de operatorii 
economici: ................................................................................................ 
A.1.3.2. Data limită de transmitere a răspunsului S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. la 
clarificări: ………….............................................................................. 
A.1.4. Eventualele contestații referitoare la documentația de atribuire și desfășurarea 
procedurii de atribuire pot fi adresate de către operatorii economici la S.C. EUROBUSINESS 
PARC ORADEA S.A., adresa: Piața Unirii nr.1, etajul I,  
camera 133, Oradea, județul Bihor, telefon: 0359/889.389; fax: 0259/408.863, după cum 
urmează: 
- cu privire la documentația de atribuire, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la primirea 
acesteia; 
- cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la 
primirea comunicărilor rezultatului procedurii de atribuire. 
A.1.5. Date privind obiectul procedurii de atribuire 
a) Obiectul contractului de achiziție: ………….............................................................. 
b) Locația de furnizare a produselor/prestare a serviciilor/executare a lucrărilor: 
…………......................................................................................................................... 
c) Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie furnizate : ………….................. 
 

mailto:contact@eurobusinessparc.ro
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d) Durata contractului de achiziție: …………................................................................ 
e) Indicații referitoare la posibilitățile ofertanților de a depune oferta pentru o parte sau pentru 
întreaga cantitate de produse/servicii/lucrări: ...................………… 
În cazul în care produsele/serviciile/lucrările sunt divizate pe loturi, indicații referitoare la 
posibilitatea ca operatorii economici să depună oferte pentru unul, mai multe sau toate 
loturile: ………….......................................................................... 
f) În cazul achiziției de produse, indicații referitor la prezentarea de mostre, descrieri, schițe 
și/sau fotografii: ………….................................................................... 
g) Indicații referitoare la posibilitățile ofertanților de a depune oferte alternative: 
…………......................................................................................................................... 
h) Indicații referitoare la posibilitățile ofertanților de a subcontracta, parțial sau integral, 
îndeplinirea obiectului contractul de achiziție: ...............................………… 
i) Indicații referitoare la posibilitățile operatorilor economici de a depune oferta comună: 
.........................................................................................................………… 
A.1.6. Procedura de atribuire aplicată: [LICITAȚIE DESCHISĂ sau CERERE DE OFERTE] în 
conformitate cu prevederile “Normele Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de 
achiziție ale S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. ”  (publicat pe pagina de internet 
www.eurobusinessparc.ro ). 
A.2. ÎNSCRIEREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE 
A.2.1. Documentele de înscriere la procedură 
Operatorul economic trebuie să depună: 
1. Scrisoare de înaintare, semnată de reprezentantul autorizat al operatorului economic, pentru 
depunerea ofertei și a documentelor care însoșesc oferta, la procedura de atribuire a 
contractului de achiziție – conform Formularului nr.1; 
2. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul societății este autorizat să angajeze 
operatorul economic, în calitate de ofertant, în procedura de atribuire a contractului de 
achiziție conform Formularului nr.2. 
Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, pașaport). 
NOTĂ: În cazul în care documentele de înscriere enumerate mai sus sunt solicitate, 
neprezentarea oricăruia dintre acestea poate atrage după sine respingerea ofertei de către 
comisia de evaluare. 
3. Garanția de participare conform prevederilor A.2.2. (dacă se solicită prin anunțul/invitația de 
participare) 
NOTĂ: Neprezentarea garanției de participare la procedura de atribuire, în cuantumul și având 
perioada de valabilitate solicitate, atrage după sine respingerea ofertei de către comisia de 
evaluare. 
A.2.2. Constituirea garanției de participare 
Operatorul economic trebuie să constituie garanția de participare în cuantum de ………… Lei  
pentru o perioadă de valabilitate de minimum ………… zile de la data limită prevăzută pentru 
depunerea ofertei. 
Garanția de participare se constituie de către operatorul economic în scopul de a proteja S.C. 
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. față de riscul unui eventual comportament necorespunzător 
al acestuia, pe întreaga perioadă a procedurii de atribuire derulată până la semnarea  
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contractului de achiziție. 
Garanția de participare se exprimă în ………… Lei și poate fi constituită în următoarele forme: 
a) scrisoare de garanție bancară în favoarea S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. – în 
exemplar original; 
Scrisoarea de garanție bancară va fi emisă de o bancă, din Romania sau din țară în care este 
stabilit operatorul economic, care nu se află în procedura de reorganizare sau faliment și se va 
întocmi conform modelului prevăzut în Formularul nr.3; 
b) ordin de plată în contul S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. nr. 
RO84BTRL00501202P80178xx deschis la Banca Transilvania S.A., cu condiția confirmării 
acestuia de către banca emitentă până la data și ora limită prevăzută pentru depunerea ofertei; 
c) plata în numerar la casieria S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., conform prevederilor 
legale în vigoare. 
În orice situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai 
târziu la data și ora limită prevăzută pentru depunerea ofertelor. 
NOTĂ: Operatorul economic care face dovada că se încadrează, conform prevederilor legale în 
vigoare, în categoria „întreprinderilor mici și mijlocii”, beneficiază de reducerea la jumătate a 
cuantumului garanției de participare prevăzută mai sus. 
S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are dreptul de a reține garanția de participare, 
ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre 
următoarele situații: 
a) își retrage sau își modifică oferta sau/și documentele care însoțesc oferta, după expirarea 
datei limită prevăzută în prezenta documentație de atribuire pentru depunerea ofertelor; 
b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție în perioada de 
valabilitate a ofertei; 
c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție a contractului de 
achiziție în conformitate cu prevederile contractului de achiziție. 
Garanția de participare se restituie la solicitarea scrisă a fiecărui ofertant, după cum urmează: 
a) ofertantului câștigător: după data constituirii garanției de bună execuție a contractului de 
achiziție, în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare, în cazul în care garanția de 
participare se constituie sub formă unei scrisori de garanție bancară, sau în cel mult 3 (trei) zile 
lucrătoare de la data primirii de către S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. a detaliilor 
necesare restituirii garanției de participare în contul bancar al ofertantului; 
b) ofertanților necâștigători: după semnarea contractului de achiziție cu ofertantul/ofertanții 
ale cărui/caror oferte au fost desemnate câștigătoare, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile 
lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei; 
c) tuturor ofertanților: în cazul în care S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.  anulează, 
conform prevederilor din Normele Procedurale Interne, procedura de atribuire, nu mai târziu 
de 3 (trei) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de atribuire. 
A.2.3. Oferta comună 
Este permisă depunerea de ofertă comună de către mai mulți operatori economici care se 
asociază în acest scop. Pentru elaborarea și prezentarea ofertei  
comune, este necesară prezentarea documentelor edificatoare pentru demonstrarea asocierii 
între operatorii economici care depun ofertă comună, respectiv un acord de asociere (în copie, 
însoțit de prezentarea exemplarului original, spre conformitate) încheiat între operatorii 
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economici respectivi pentru realizarea obiectului contractului de achiziție care face obiectul 
atribuirii. 
Acordul de asociere trebuie întocmit în conformitate cu Formularul nr.10 și trebuie să cuprindă 
cel puțin următoarele: 
-  Acceptul operatorilor economici asociați privind împuternicirea unuia dintre ei să participe la 
procedura de atribuire în numele și pentru toți operatorii economici asociați, precum și 
desemnarea operatorului economic care va fi parte contractantă (în calitate de furnizor de 
produse/prestator de servicii/executant de lucrări) a contractului de achiziție; 
-  Acordul pentru asocierea operatorilor economici respectivi în vederea realizării obiectivelor 
(furnizării produselor/prestării serviciilor/executării lucrărilor) cuprinse în documentația de 
atribuire; 
-  Obligația expresă asumată de toți operatorii economici de a încheia contractul de asociere în 
participațiune, anterior semnării contractului de achiziție ce face obiectul procedurii de 
atribuire. 
Participant la procedura de atribuire poate fi oricare dintre operatorii economici care realizează 
asocierea, iar operatorul economic participant trebuie să prezinte o împuternicire (în exemplar 
original) prin care toți operatorii economici asociați îl împuternicesc în vederea participării și 
reprezentării lor în cadrul procedurii de atribuire. Trebuie prezentate și documentele de 
înscriere la procedura de atribuire în conformitate cu prevederile A.2.1 din Fișa de date a 
achiziției. 
Totodată, operatorul economic participant trebuie să depună o declarație pe proprie 
răspundere (în exemplar original) prin care se obligă că, în cazul atribuirii contractului de 
achiziție care face obiectul procedurii de atribuire, să încheie un contract de asociere în 
participațiune cu ceilalți operatori economici asociați. 
Documentele de înscriere solicitate vor fi transmise de ofertant prin e-mail și/sau pe suport 
hârtie, la sediul S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. aflat în Piața Unirii nr. 1, etajul I, camera 
133, Oradea, județul Bihor, direct sau prin poștă. 
B. CALIFICAREA OFERTANȚILOR 
S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. va exclude din procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de achiziție orice ofertant despre care are cunoștință că, în ultimii 5 (cinci) ani, a 
fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe 
judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, 
pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani. 
S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. va exclude din procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de achiziție orice ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător care are 
drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere ori de supervizare 
și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al 
patrulea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane ce dețin funcții de decizie în 
cadrul S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are dreptul de a exclude din procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziție orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele 
situații: 
a) este în stare de faliment, dizolvare ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 
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creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, sau face 
obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situațiile prevăzute mai sus; 
b)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în Romania sau în țara în care este stabilit; 
c)  în ultimii 2 (doi) ani nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod defectuos obligațiile 
contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură 
să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
d)  a fost condamnat, în ultimii 3 (trei) ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe 
judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greșeli în materie profesională; 
e)  prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către S.C. EUROBUSINESS 
PARC ORADEA S.A., în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și/sau a 
conformității ofertei; 
f)  orice alte situaţii în care S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. ar înregistra un prejudiciu de 
imagine sau de orice altă natură; 
g) operatorul economic înregistrează debite restante în contabilitatea S.C. EUROBUSINESS PARC 
ORADEA S.A. 
Cerințe minime de calificare 
Operatorul economic trebuie să depună următoarele documente care dovedesc calificarea: 
B.1. Documente care dovedesc situația personală a ofertantului: 
1. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea, completată în conformitate cu 
Formularul nr.4. 
2. Certificat eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, care să ateste faptul că acesta nu este în 
stare de faliment sau lichidare. 
NOTĂ: În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contractul 
de achiziție, este necesar că următoarele documente prevăzute în această secțiune B.1. să fie 
prezentate și pentru fiecare subcontractant: 
.................................................................................................................................... 
B.2. Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activității profesionale a 
ofertantului: 
1. Certificatul eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte că domeniul de 
activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii de atribuire. 
2. Certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului. 
................ 
NOTĂ: În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contractul 
de achiziție, este necesar ca următoarele documente prevăzute în aceasta secțiune B.2. să fie 
prezentate și pentru fiecare subcontractant: .................. 
B.3. Documente care dovedesc situația economică și financiară a ofertantului: 
1. Fișa de informații generale, completată în conformitate cu Formularul nr.5. 
2. Bilanțul contabil la data …………, vizat și înregistrat de organele competente. 
3. Certificatul privind plata obligațiilor la bugetul consolidat de stat; 
4. Certificatul privind plata obligațiilor la bugetul local. 
........................................ 
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NOTĂ: În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contractul 
de achiziție, este necesar ca următoarele documente prevăzute în aceasta secțiune B.3. să fie 
prezentate și pentru fiecare subcontractant: .................. 
B.4. Documente care dovedesc capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului: 
1. Autorizații/atestate/certificate/permise/declarații/…………, [funcție de specificul achiziției]. 
2. Recomandări din partea unor beneficiari/clienți privind achiziția de produse/servicii/lucrări 
similare. 
3. Informații privind experiența similară - se vor completa fișe distincte pentru fiecare contract 
în parte, conform Formularului nr.6. Ofertantul trebuie să facă dovada îndeplinirii a cel puțin 
………… 
4. Obligații contractuale în desfășurare - ofertantul va prezenta informații referitoare la 
obligațiile contractuale față de alți clienți, conform Formularului nr.7 completat în exemplar 
original. În situația în care ofertantul nu are obligații contractuale în desfășurare, va prezenta o 
declarație pe proprie răspundere în acest sens. 
NOTĂ: În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contractul 
de achiziție, este necesar ca următoarele documente prevăzute în această secțiune B.4. să fie 
prezentate și pentru fiecare subcontractant - corespunzător părții/părților din contract pe care 
urmează să le subcontracteze: .................. 
Informațiile și documentele privind subcontractanții vor fi prezentate de ofertant conform 
Formularului nr.8. 
Documentele de calificare solicitate la B.1., B.2., B.3. si B.4. trebuie prezentate de către fiecare 
ofertant. 
În cazul în care ofertantului îi lipsesc mai mult de 2 (două) dintre documentele de calificare 
solicitate prin B.1., B.2., B.3. și B.4., oferta va fi respinsă ca inacceptabilă, fără să fie posibilă 
completarea/actualizarea ulterioară a respectivelor documente. 
În cazul în care Comisia de Evaluare constată că unul sau mai mulți ofertanți au omis să prezinte 
cel mult 2 (două) dintre documentele de calificare solicitate, Comisia de Evaluare va solicita 
respectivilor ofertanți completarea documentelor care lipsesc/care au valabilitate expirată. 
Ofertanții trebuie să prezinte documentele respective, la sediul S.C. EUROBUSINESS PARC 
ORADEA S.A., în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la solicitare.  
În cazul în care ofertantul nu prezintă documentele respective în termenul precizat de Comisia 
de Evaluare, oferta în cauză va fi respinsă ca inacceptabilă. 
Documentele de calificare solicitate prin documentația de atribuire în original sau în copie 
legalizată și prezentate de ofertanți în copie nu sunt considerate documente lipsă. Comisia de 
Evaluare va solicita respectivilor ofertanți prezentarea în termen de maximum 2 (două) zile 
lucrătoare a documentelor respective în original sau în copie legalizată (în conformitate cu 
dispozițiile documentației de atribuire). În cazul în care ofertantul nu prezintă documentele  
respective în termenul precizat de Comisia de Evaluare, oferta în cauză va fi respinsă ca 
inacceptabilă. 
NOTĂ: Documentele de calificare a căror perioadă de valabilitate este expirată la data 
deschiderii ofertelor sunt considerate documente lipsă. 
Documentele de calificare solicitate conform dispozițiilor cap.B vor fi transmise de ofertant prin 
e-mail și/sau pe suport hârtie, la sediul S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. aflat în Piața  
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Unirii nr. 1, etajul I, camera 133, Oradea, județul Bihor, direct sau prin poștă. 
C. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și a 
documentelor care o însoșesc. Niciun fel de cost legat de aceste aspecte nu va fi 
suportat/rambursat de către S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad integral în sarcina ofertantului. 
Oferta întocmită de ofertant va cuprinde: propunerea tehnică și propunerea financiară. 
Documentele care însoșesc oferta sunt: documentele de înscriere și documentele de calificare. 
Ofertantul trebuie să depună oferta și documentele care însoțesc oferta conform prevederilor 
prezentei documentații de atribuire. 
Ofertantul va trimite documentele de înscriere conform dispozițiilor cap. A.2 de mai sus. 
Ofertantul va trimite documentele de calificare conform dispozițiilor cap. B de mai sus. 
C.1. Modul de prezentare a ofertelor 
Ofertantul va trimite oferta (propunerea tehnică și propunerea financiară) prin e-mail și/sau pe 
suport hârtie, la sediul S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. aflat în Piața Unirii nr.1, etajul I, 
camera 133, județul Bihor, direct sau prin poștă. 
În cazul în care se solicită ofertantului transmiterea ofertei și pe suport hârtie, ofertantul 
trebuie să prezinte un exemplar original al ofertei respectiv al propunerii tehnice și al 
propunerii financiare. Exemplarul original trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă 
și va fi semnat pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanții autorizat/autorizați 
corespunzător să angajeze ofertantul în contractul de achiziție. Orice ștersătură, adăugire, 
interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. 
Ofertantul trebuie să prezinte oferta, în plic închis și sigilat, marcat cu adresa S.C. 
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., denumirea și adresa ofertantului. 
Se recomandă ofertantului marcarea corespunzătoare a propunerii tehnice și respectiv a 
propunerii financiare pentru identificarea acestora. 
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA 
S.A. nu își asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
C.2. Limba de redactare a ofertei și a documentelor care însoțesc oferta 
Limba de redactare a ofertei și a documentelor care însoțesc oferta: limba română/engleză. 
Documentele redactate în altă limbă decât cea specificată în prezenta documentație de 
atribuire, vor fi luate în considerare numai cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere 
autorizată în limba română/engleză. 
C.3.1. Propunerea tehnică 
Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității 
produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul procedurii de atribuire cu cerințele prevăzute 
în caietul de sarcini. 
Ofertantul trebuie să prezinte: 
- un comentariu, articol cu articol, al specificațiilor tehnice continute în caietul de sarcini, prin 
care să se demonstreze corespondența produselor/serviciilor/lucrărilor prezentate în 
propunerea tehnică, cu specificațiile respective; 
- toate documentele solicitate prin caietul de sarcini; 
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- toate mostrele, descrierile, schițele și/sau fotografiile solicitate prin caietul de sarcini (dacă 
acestea se solicită prin caietul de sarcini); 
- orice informații pe care ofertantul le consideră utile în prezentarea ofertei. 
NOTĂ: Lipsa propunerii tehnice va duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. 
C.3.2. Propunerea financiară 
Ofertantul trebuie să prezinte un formular de ofertă distinct, conform modelului din Formularul 
nr.9 – într-un exemplar original. 
Prețul se exprimă în …………LEI/EURO fără TVA și include valoarea tuturor cheltuielilor care vor fi 
angajate de către ofertant pentru furnizarea produselor/ prestarea serviciilor/executarea 
lucrărilor în condițiile din prezenta documentație de atribuire. 
Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă în care va prezenta toate elementele 
prețului defalcate conform documentației de atribuire, precum și orice alte elemente de natură 
financiară sau comercială/contractuală care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. 
NOTĂ: Lipsa propunerii financiare va duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. 
C.4. Perioada de valabilitate a ofertei 
Perioada de valabilitate a ofertei trebuie să fie de minimum ............. zile de la data limită 
prevăzută pentru depunerea ofertelor. 
Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor, S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA 
S.A. poate solicita oricărui ofertant extinderea acestei perioade. 
C.5. Depunerea ofertei 
Oferta și documentele care însoțesc oferta vor fi depuse/transmise prin e-mail la adresa 
contact@eurobusinessparc.ro și/sau pe suport hârtie, la sediul S.C.EUROBUSINESS PARC 
ORADEA S.A. aflat în PiațaUnirii nr.1, etajul I, camera 133, Oradea, județul Bihor, direct sau prin 
poștă. 
Data și ora limită pentru depunerea/transmiterea ofertei: data …………, ora ………… 
C.6. Modificarea și retragerea ofertei 
Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta și/sau documentele care 
însoțesc oferta, după expirarea datei limită prevăzută în prezenta documentație de atribuire 
pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziție și a pierderii garanției de participare. 
În cazul în care ofertantul intenționează să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are 
obligația de a asigura primirea și înregistrarea modificărilor respective de către S.C. 
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., până la data și ora limită prevăzute pentru depunerea 
ofertelor. 
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu 
prevederile prezentei documentații de atribuire. 
C.7. Oferte întârziate 
Ofertele depuse după data și ora limită prevăzute în prezenta documentație de atribuire pentru 
depunerea ofertei sau la o altă adresă decât cea prevăzută în prezenta documentație de 
atribuire a contractului de achiziție vor fi respinse ca inacceptabile. 
D. EVALUAREA OFERTELOR 
D.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție este „PREȚUL CEL MAI SCĂZUT” 
sau “OFERTA CEA MAI AVANTAJOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC”. 

mailto:contact@eurobusinessparc.ro
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Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează prin compararea prețurilor prezentate în cadrul 
ofertelor admisibile, la valoarea fără T.V.A./compararea punctajelor acordate de Comisia de 
Evaluare ofertelor admisibile. 
D.2. Analizarea și evaluarea documentelor 
Comisia de Evaluare va analiza ofertele depuse și documentele care însoțesc ofertele, verificând 
îndeplinirea de către ofertanți a cerințelor solicitate prin documentația de atribuire. 
Comisia de Evaluare are dreptul de a solicita orice clarificări/completări necesare pentru 
evaluarea ofertelor și a documentelor care însoțesc ofertele. 
Comisia de Evaluare va stabili ofertele admisibile și va respinge ofertele inacceptabile și ofertele 
neconforme. 
D.3. Etapa/etape suplimentare de îmbunătățire a propunerii financiare 
Comisia de Evaluare va solicita în scris fiecărui ofertant care a prezentat oferta admisibilă să 
prezinte prețuri mai reduse comparativ cu cele prevăzute în propunerea sa financiară 
inițială/anterioară. Solicitarea Comisiei de Evaluare va preciza data și ora limită de depunere a 
propunerilor financiare îmbunătățite. 
Ofertantul va trimite propunerea financiară îmbunătățită conform indicațiilor transmise de 
Comisia de Evaluare. 
În cazul în care unul sau mai mulți ofertanți nu transmit în perioada precizată de Comisia de 
Evaluare o nouă propunere financiară îmbunătățită, în cadrul procesului de evaluare a ofertelor 
se va lua în considerare cea mai recentă propunere financiară transmisă de ofertant în cadrul 
procedurii de atribuire. 
În cazul în care unul sau mai mulți ofertanți transmit în perioada precizată de Comisia de 
Evaluare o nouă propunere financiară, însă aceasta prevede un preț mai mare decât cel 
prevăzut în propunerea sa financiară anterioară, oferta în cauză va fi respinsă ca neconformă. 
Orice decizie cu privire la evaluarea noilor propuneri financiare și respectiv cu privire la 
organizarea unei/unor noi etape suplimentare de îmbunătățire a propunerii financiare se 
adoptă de către Comisia de Evaluare, urmând a fi adusă în timp util la cunoștința ofertanților 
care au depus oferte admisibile; în oricare caz, Comisia de Evaluare îi va anunța pe toți acești 
ofertanți asupra datei și orei la care se va derula ultima etapă suplimentară de îmbunătățire a 
propunerii financiare. 
E. ATRIBUIREA ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE 
E.1. Atribuirea contractului de achiziție 
Se atribuie dreptul de a încheia contractul de achiziție numai dacă prețul prevăzut în oferta 
admisibilă cea mai avantajoasă se încadrează în fondurile care pot fi disponibilizate de S.C. 
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. pentru îndeplinirea contractului de achiziție. 
S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. își rezervă dreptul de a solicita suplimentarea de 
produse/servicii/lucrări similare. 
E.2. Prețul contractului de achiziție 
Prețul contractului de achiziție se stabilește în …………LEI/EURO, este ferm și nu poate fi 
modificat pe toată durata de valabilitate a contractului de achiziție. 
Prețul contractului de achiziție include contravaloarea tuturor cheltuielilor și comisioanelor care 
vor fi angajate de către ofertant pentru furnizarea produselor/ prestarea serviciilor/executarea 
lucrărilor în condițiile din prezenta documentație de atribuire. 
E.3. Garanția de bună execuție a contractului de achiziție 
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a) Garanția de bună execuție a contractului de achiziție se constituie de către contractant în 
scopul asigurării S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. de îndeplinirea cantitativă, calitativă și 
în perioada prevăzute de contractul de achiziție. 
b) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului de achiziție: ............% din prețul total 
prevăzut de contractul de achiziție. 
c) Modalitatea de constituire a garanției de bună execuție a contractului de achiziție: scrisoare 
de garanție bancară pentru bună execuție a contractului de achiziție (conform prevederilor 
contractului de achiziție). 
NOTĂ: Operatorul economic care face dovada că se încadrează, conform prevederilor legale în 
vigoare, în categoria „întreprinderilor mici și mijlocii”, beneficiază de reducerea la jumătate a 
cuantumului garanției de bună execuție a contractului de achiziție prevăzută mai sus. 
E.4. Termenii comerciali/contractuali 
Termenii comerciali/contractuali în care se va încheia contractul de achiziție vor fi în 
conformitate cu oferta depusă și cu documentația de atribuire a contractului de achiziție, 
incluzând dar nelimitându-se la proiectul de contract/condițiile contractuale obligatorii din 
documentația de atribuire. 
E.5. Precizări pentru ofertanți 
În depunerea întregii documentații privind contractul de achiziție care face obiectul acestei 
proceduri de atribuire, ofertanții sunt obligați să respecte toate instrucțiunile, formularele, 
specificațiile tehnice și cerințele de natură comercială/contractuală prevăzute în documentația 
de atribuire. 
Ofertanții își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor 
documentelor prezentate în vederea participării la procedura de atribuire. În cazul în care 
Comisia de Evaluare constată existența de discrepanțe între documentele transmise de ofertant 
prin e-mail și documentele transmise de ofertant în format hârtie, Comisia de Evaluare va lua în 
considerare documentele transmise de ofertant în format hârtie. 
În cazul în care prin caietul de sarcini au fost solicitate mostre: 
a) S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. nu va returna ofertantului câștigător mostrele 
prezentate în cadrul propunerii tehnice; 
b) S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. va returna ofertanților necâștigători toate mostrele 
prezentate în cadrul propunerii tehnice, la solicitarea scrisă a fiecăruia dintre aceștia, dar nu 
mai devreme de data semnării contractului de achiziție cu ofertantul a cărui ofertă a fost 
desemnată câștigătoare; 
c) S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. va returna tuturor ofertanților necâștigători toate 
mostrele prezentate în cadrul propunerii tehnice, la solicitarea scrisă a fiecăruia dintre aceștia, 
în cazul în care S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. anulează, conform prevederilor 
prezentelor Norme, procedura de atribuire. 
Analizarea documentelor prezentate de ofertanți de către Comisia de Evaluare nu angajează din 
partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea acestora ca fiind autentice 
sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 
S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. își rezervă dreptul de a solicita ofertantului câștigător, 
înainte de data semnării contractului, prezentarea pentru conformitate, în exemplar original 
sau în copie legalizată, a documentelor prezentate în cadrul procedurii de atribuire în 
copie/copie certificată pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului. 



  
 
 
 
 
 
 Aprobate prin Dispoziția nr.2702/2013 a Primarului Municipiului Oradea, reprezentant legal al Autorității Tutelare 

 

Page 56 of 83 
 

În cazul în care ofertantul declarat câștigător se face vinovat de nesemnarea contractului de 
achiziție în conditiile impuse prin documentația de atribuire, în termenul prevăzut, la prețul de 
atribuire, de neconstituirea garanției de bună execuție în condițiile din contractul de achiziție, 
acesta va pierde garanția de participare depusă și va decădea din drepturile câștigate în urma 
atribuirii contractului de achiziție. 
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 Anexa 6 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 

 
DECLARAȚIE DE COMPATIBILITATE, CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE 

LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN [LICITAȚIE DESCHISĂ sau CERERE DE 
OFERTE] PENTRU ACHIZIȚIA DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI 

 
 

Subsemnatul(a) ______________ membru/Președinte al comisiei de evaluare/expert 
cooptat pentru achiziția de ______________, prin procedura de ______________ organizată de 
S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., declar pe proprie raspundere, sub sancțiunea falsului în 
declarații următoarele: 
a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanți/ofertanți asociați/subcontractanți/terți sustinători; 
b) nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia 
dintre ofertanți/ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători; 
c) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu niciunul din 
acționarii, asociații sau membrii consiliului de administrație/organului de conducere sau de 
supervizare a unuia dintre ofertanți/ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători; 
d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de 
evaluare a ofertelor. 
Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor și ale 
documentelor însoțitoare ale acestora, precum și asupra altor informații prezentate de către 
operatorii economici a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și 
proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum și asupra lucrărilor comisiei 
de evaluare. 
De asemenea, mă angajez ca în cazul în care, în timpul desfășurării procedurii de atribuire, 
apare orice incompatibilitate personală, externă sau organizațională care ar putea să afecteze 
participarea imparțială la lucrările comisiei de evaluare, voi notifica în scris de urgența atât 
Directorul General, cât și Consiliul de Administrație, în vederea înlocuirii mele din comisia de 
evaluare. 
 
Data  ______________   
 
Semnătura  ______________ 
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Anexa 7 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
 

DEVIZ ESTIMATIV 
privind valoarea contractului 

având ca obiect achiziţionarea de servicii, bunuri sau lucrări 
 
 
 
  Valoarea totală a serviciilor/ bunurilor/ lucrărilor ................. ................................. 
...………………….: 
 
 
 
Întocmit: 
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Anexa 8 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
de deschidere a ofertelor 

 
 

Încheiat astăzi, ____________, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea 
atribuirii contractului de achiziție având ca obiect serviciile/produsele/lucrările 
__________________________________________. 

Comisia de Evaluare numită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. ………...... din 
data ..........., compusă din: 

 
- Dl ......... – Președinte 
- Dl ......... - Membru 
- Dl ......... – Membru 

 
A procedat astăzi, _________________, ora _________, la sediul S.C. EURUOBUSINESS 

PARC ORADEA S.A., la deschiderea ofertelor depuse. 
Președintele Comisiei de Evaluare declară deschisă ședința de deschidere a ofertelor și 

dă citire componenței Comisiei. 
Președintele Comisiei de Evaluare face precizarea că prezenta procedură de atribuire a 

contractului de achiziţie se realizează în baza Normelor Procedurale interne aprobate de către 
reprezentantul Autorității Tutelare. 

 
Denumirea/numele ofertanților: 
 

1. S.C. .............................. 
2. S.C. .............................. 
3. S.C. .............................. 
 

Denumirea operatorilor economici a căror ofertă a fost respinsă la deschidere: 
 
Nr. crt. Denumire operator economic Motivul respingerii 

Ofertă întârziată Alte motive 

    
    
 
 Președintele Comisiei de Evaluare deschide plicurile care conțin: 
a) documentele de calificare; 
b) propunerea tehnică; 
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c) propunerea financiară. 
 

Documentele de calificare prezentate de către ofertanți sunt: 
 
Nr.crt. OFERTANT OFERTANT OFERTANT OFERTANT 

     
     
     
 

Prețurile ofertelor (fără T.V.A.) sunt: 
 
Nr.crt. Denumire OFERTANT Denumire OFERTANT Denumire OFERTANT Denumire OFERTANT 

     
     
     
 

Rezultatul ședinței de deschidere a ofertelor este: 
 
Nr.crt. Denumire OFERTANT PREȚUL Ofertei ADMIS RESPINS 

     
     
     
 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal, într-un singur exemplar original, 
astăzi ………………………………… 
 
 
COMISIA DE EVALUARE: 
 
_________________________ președinte ___________________ (semnătura) 
_________________________ membru _______________________ 
_________________________ membru _______________________ 
 
 
REPREZENTANTII OFERTANȚILOR 
S.C. ________________________/________________ (semnătura) 
S.C. ________________________/________________ (semnătura) 
S.C. ________________________/________________ (semnătura) 
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Anexa 9 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 

 
RAPORTUL PROCEDURII 

de atribuire a contractului de prestări servicii/furnizare produse/execuție lucrări 
 

Având ca obiect ................. 
Sursa de finanţare .................... 
A fost publicat un/o anunţ/invitație de participare: Da [ ] 
Anunţul/Invitația de participare a fost publicat/ă în data de .................. în .......... . 
Invitaţia de participare a fost transmisă la data de ................. către următorii operatori 
economici: │ 
1. .................................... 
2. .................................... 
3. .................................... 

Comisia de Evaluare a Ofertelor, numită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 
........../…........., compusă din: 

- Dl ......... – Președinte 
- Dl ......... - Membru 
- Dl ......... – Membru 

 
A procedat în data de ....................., la orele .........................., la deschiderea ofertelor. 

 
Au depus oferta următorii operatori economici: 

1. S.C. ................................... 
2. S.C. ................................... 
3. S.C. .................................. 

Au fost respinși în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor următorii operatori 
economici: 
 
Nr. crt. Denumire operator economic Motivul respingerii 

Ofertă întârziată Alte motive 

    
    
 
Preţurile citite în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor au fost: 
 
Nr.crt. Denumire Ofertant Prețul Ofertei (fără T.V.A.) 
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În urma examinării ofertelor au reieșit următoarele: 
 

Denumirea/numele ofertanţilor respinși şi motivele care au stat la baza acestei decizii: 
 
Nr. crt. Denumire Ofertant Decizie 

ADMIS RESPINS 

    
    
 
În urma evaluării ofertelor au reieșit următoarele: 
 
Nr.crt. Denumirea Ofertantului Calificativul acordat ofertei* Decizia adoptată 

(ADMIS/RESPINS) 

    
    
    
    
*La Secțiunea "calificativ" se menţionează oferta descalificată. 
 
Criteriul de atribuire ales a fost OFERTA CEA MAI AVANTAJOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE 
ECONOMIC/ PREȚUL CEL MAI SCĂZUT. 
 
În urma aplicării criteriului de atribuire au rezultat următoarele: 

 
Nr.crt. Denumirea Ofertantului Ierarhie/Punctaj obținut 

   
   
   
 
 
Faţă de cele expuse mai sus,  
 
 
Comisia de Evaluare a Ofertelor, cu UNANIMITATE/MAJORITATE de voturi, 
 
 

D E C I D E: 
 
În conformitate cu prevederile Normelor Procedurale Interne privind atribuirea 

contractelor de achiziție ale S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ofertantul câştigător este  
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........................., cu o oferta de ............. Lei, respectiv ............ Euro, fără T.V.A. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire într-un singur 

exemplar original astăzi, .............., la sediul S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.. 
Sau, după caz 
Anulează Procedura de atribuire lansată în data de ....., prin publicarea 

Anunțului/Invitației de participare nr. ....../......., pentru următoarele  
MOTIVE: 

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

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

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

Comisia de Evaluare a Ofertelor: 
 

- Dl ......... – Președinte 
- Dl ......... - Membru 
- Dl ......... – Membru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 Aprobate prin Dispoziția nr.2702/2013 a Primarului Municipiului Oradea, reprezentant legal al Autorității Tutelare 

 

Page 64 of 83 
 

Anexa 10 a la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
 
                                              CĂTRE 
                                                            S.C. .................................., 
 
 

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare analizei ofertelor primite pentru atribuirea 
contractului de __________________ având ca obiect ___________________, în perioada 
_______________, oferta dvs. a fost declarată necâştigătoare, cu un preţ al ofertei de 
______________ Lei sau cu un punctaj de ........................ 

 Contractul de achiziție servicii/produse/servicii a fost atribuit __________, care a oferit 
cel mai mic preţ/care a obţinut cel mai bun punctaj, respectiv _______ Lei fără TVA/............. 
puncte. 

Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractului de achiziție 
servicii/produse/lucrări pot fi depuse cel târziu până la data de ……………. inclusiv, la sediul S.C. 
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 

Soluționarea contestațiilor depuse se va face de către Comitetul pentru Supravegherea 
Achizițiilor S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., în baza Normelor Procedurale Interne 
privind atribuirea contractelor de achiziție ale Societății. 

 
Cu stimă, 
 
____________ 
Director General 
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Anexa 10 b la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
 
                                              CĂTRE 
                                                            S.C. .................................., 
 
 

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare analizei ofertelor primite pentru atribuirea 
contractului de __________________ având ca obiect ___________________, în perioada 
_______________, oferta dvs. înregistrată sub nr. _________________, având preţul de 
_______________ Lei/Euro, inclusiv T.V.A., a fost declarată câştigătoare. 

În vederea încheierii contractului de prestări servicii/furnizare produse/execuție lucrări, 
vă invităm în data de _______________, ora ______, la sediul S.C. EUROBUSINESS PARC 
ORADEA S.A. 
 
 
Cu stimă, 
 
____________ 
Director General 
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Anexa 11 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
Formularul nr.1 la Oferta Tehnico-Financiară 
 
 
OFERTANT 
________________ 
(Denumirea/Sediul) 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către: S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
Adresa: Piața Unirii nr.1, Etajul I, Camera 133, Oradea, județul Bihor 
 

Ca urmare a Anunțului/Invitației de participare publicat/publicate pe site-ul S.C. 
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în data de ______________ privind aplicarea procedurii de 
__________________________ (denumirea procedurii) pentru atribuirea contractului de 
achiziție ___________________________________________________ (denumirea contractului 
de achiziție), 

Subscrisa/Subsemantul___________________________________________ 
(denumirea/numele și prenumele ofertantului) 

Vă transmitem, alăturat, următoarele: 
1.  Împuternicirea  scrisă,  însoțită  de  o  copie  a  actului  de  identitate,  prin  care 
______________________________ (numele și prenumele persoanei împuternicite) este 
autorizat să angajeze _______________________________ (denumirea/numele și prenumele 
ofertantului), în calitate de Ofertant, în procedura de atribuire a contractului de achiziție; 
2. Documentul _____________________________________ (tipul, seria/numărul, emitentul) 
privind constituirea garanției pentru participare, în cuantumul și forma stabilită prin 
documentația de atribuire; 
3. Oferta și documentele care însoțesc oferta; 
4. Mostre, schite, după caz (Mostrele au fost transmise prin .........., în data de ............) 
 
 
5. Am înteles și consimțim/consimt ca participarea noastră/mea, 
_____________________________(denumirea/numele și prenumele ofertantului) 
în  calitate  de  ofertant  la  procedura  de  atribuire  a  contractului  de  achiziție  de 
_______________________________________ (denumirea contractului de achiziție) se supune 
dispozițiilor „Normelor Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziție ale S.C. 
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.” publicat pe site-ul www.eurobusinessparc.ro.  
 
 
Data completării: _____________   
 

http://www.eurobusinessparc.ro/
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Denumirea/numele și prenumele ofertantului: 
__________________________ 
reprezentat legal prin: 
___________________________ 
(nume și prenume) 
___________________________ 
(funcție) 
___________________________ 
(semnătură autorizată și ștampilă) 
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Anexa 11 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
Formularul nr.2 la Oferta Tehnico-Financiară 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 

Subscrisa ______________ , cu sediul în ______________ , număr de înmatriculare în 
Registrul Comerțului ______________ , Cod de Înregistrare Fiscală ______________ , 
reprezentată legal prin ______________ în calitate de ______________ , împuternicim prin 
prezenta pe ______________ , domiciliat în ______________ , identificat cu B.I./C.I. seria 
______________ nr. ______________ , CNP ______________ , eliberat/ă de ______________ 
la data de ______________ , având funcția de ______________ , să ne reprezinte la 
procedura organizată de către S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în scopul atribuirii 
contractului de achiziție de ______________ . 

În îndeplinirea mandatului său, pe durata acestuia, împuternicitul va avea următoarele 
drepturi și obligații: 
1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 
participarea la prezenta procedură de atribuire; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedura de atribuire; 
3. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedura de atribuire. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedura de 
atribuire. 

NOTĂ: Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport). 
 
Data emiterii: _____________ 
 
Denumirea/numele mandantului: 
__________________________ 
 
reprezentat legal prin: 
___________________________ 
(nume și prenume) 
___________________________ 
(funcție) 
___________________________ 
(semnătură autorizată și ștampilă) 
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Anexa 11 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
Formularul nr.3 la Oferta Tehnico-Financiară 
 
BANCA  
________________________  
(denumire, sediu, telefon, fax) 
 
 

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. ____________ 
pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a Contractului de Achiziție de 

____________ 
 
 

În cazul în care ofertantul ______________ a înaintat către S.C. EUROBUSINESS PARC 
ORADEA S.A. oferta sa, datată ______________ , în vederea 
participării la procedura de atribuire prin LICITAȚIE DESCHISĂ/CERERE DE OFERTE a Contractului 
de Achiziție de ______________ ,  

Vă facem cunoscut că noi, ______________ garantăm în favoarea S.C. EUROBUSINESS 
PARC ORADEA S.A., pentru suma de ______________ LEI, sumă pe care ne angajăm să o plătim 
la prima dumneavoastră cerere scrisă și fără altă procedură, în cazul în care ofertantul se află 
într-una dintre următoarele situații: 
a)  își retrage sau își modifică oferta sau/și documentele care însoțesc oferta, după expirarea 
datei limită prevăzută în prezenta documentație de atribuire pentru depunerea ofertelor; 
b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție în perioada de 
valabilitate a ofertei; 
c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție a contractului de 
achiziție în conformitate cu prevederile contractului de achiziție. 

Prezenta garanție este valabilă până la data de ______________ și devine nulă în cazul 
neacceptării ofertei depuse sau în situația în care contractul de achiziție a fost încheiat de un alt 
ofertant. 

Valabilitatea garanției poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la solicitarea S.C. 
EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., cu acordul prealabil al  
 
 
ofertantului ______________ . 

 
Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al prezentei Scrisori de Garanție, nu s-

a primit la ghișeele Băncii ________________ , din partea S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA 
S.A., nicio cerere scrisă de executare, în strictă  
conformitate cu termenii și condițiile specificate mai sus, prezenta Scrisoare de Garanție 
Bancară devine, în mod automat, nulă și neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită. 
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Data emiterii: _____________ 
 
Denumirea Băncii: 
__________________________ 
reprezentată legal prin: 
___________________________ 
(nume și prenume) 
___________________________ 
(funcție) 
___________________________ 
(semnătură autorizată și ștampilă) 
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Anexa 11 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
Formularul nr.4  la Oferta Tehnico-Financiară 
 
OFERTANT 
________________ 
(denumirea/numele și prenumele) 
 
 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________ (denumire/nume și 
prenume ofertant), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că ________________ (denumire/nume și prenume ofertant) nu se află în niciuna din 
următoarele situații *) : 
a) este în stare de faliment, dizolvare ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege sau face 
obiectul unei proceduri legale pentru 
declararea sa în una dintre situațiile prevăzute mai sus; 
b)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit; 
c)  în ultimii 2 (doi) ani nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod defectuos obligațiile 
contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură 
să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
d)  a fost condamnat, în ultimii 3 (trei) ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe 
judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greșeli în materie profesională; 
e)  prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către S.C. EUROBUSINESS 
PARC ORADEA S.A., în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și/sau a 
conformitătii ofertei; 
f) a fost condamnat, în ultimii 5 (cinci) ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe 
judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, 
pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani; 
g) are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere ori de 
supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la 
gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane ce dețin funcții de 
decizie în cadrul S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.; 
h) înregistrează debite restante în contabilitatea S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
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2. Subsemnatul declar că dețin toate și oricare dintre 
autorizațiile/atestatele/certificatele/permisele/aprobările/licențele necesare pentru executarea 
contractului de achiziție care face obiectul prezentei proceduri de atribuire. 

3. Subsemnatul declar că oferta prezentată a fost concepută și formulată în mod 
independent față de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înțelegeri sau 
aranjamente cu aceștia cu privire la niciun element al ofertei și la participarea la procedura de 
atribuire. 

4. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 
detaliu și înțeleg că S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice 
informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și 
resursele de care dispunem în vederea îndeplinirii obiectului contractului de achiziție. 
 
Data completării: _____________   
 
Denumirea/numele și prenumele ofertantului: 
__________________________ 
reprezentat legal prin: 
___________________________ 
(nume și prenume) 
___________________________ 
(funcție) 
 
___________________________ 
 
(semnătură autorizată și ștampilă) 
 
 
___________________________________________________________________ 
*) În cazul în care ofertantul se află într-una sau mai multe din situațiile prevăzute la pct.1), 
acesta va preciza detaliile aferente într-o anexă la formular, modificând în mod corespunzător 
secțiunile de la pct.1) din formular privind situația/situațiile respectivă/respective. 
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Anexa 11 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
Formularul nr.5  la Oferta Tehnico-Financiară 
 
 
OFERTANT 
________________ 
(denumirea/numele și prenumele) 
 
 

INFORMAȚII GENERALE 
 
 
1. Denumirea/numele și prenumele ofertantului: ____________________________________ 
2. Codul de Înregistrare Fiscală: ___________________________________________________ 
3. Adresa sediului central: _______________________________________________________ 
4. Telefon: ______________, Fax: ______________, E-mail: ____________________________ 
5.Certificatul de Înmatriculare/Înregistrare: 
_____________________________________________________________________________ 
(numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare) 
6.Obiectul de activitate, pe domenii: 
_____________________________________________________________________________ 
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
_____________________________________________________________________________ 
(adresă completă, telefon/fax) 
8. Principala piața a afacerilor: ___________________________________________________ 
9. Cifra anuală de afaceri, pe ultimii 3 ani: 
____________________________________________________________________________                                            
Anul                                                     Cifra de afaceri                                                Cifra de afaceri 
                                                              la 31 Decembrie                                            la 31 Decembrie                        
                                                                   (mii LEI)                                                    (echivalent EURO) 
___________________________________________________________________________ 
1) ................. 
___________________________________________________________________________ 
2) ................. 
 
___________________________________________________________________________ 
3) ................. 
___________________________________________________________________________ 
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Media anuală: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Data completării: _____________   
 
Denumirea/numele ofertantului: 
__________________________ 
reprezentat legal prin: 
___________________________ 
(nume și prenume) 
___________________________ 
(funcție) 
___________________________ 
(semnătură autorizată și ștampilă) 
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Anexa 11 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
Formularul nr.6  la Oferta Tehnico-Financiară 
 
 
OFERTANT 
________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

EXPERIENȚA SIMILARĂ *) 
 
 
1.Denumirea și obiectul contractului: ______________ 
Numărul și data contractului: ______________ 
2.Denumirea/numele și prenumele beneficiarului/clientului: ______________ 
Adresa beneficiarului/clientului: ______________ Țara: ______________ 
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se bifează opțiunea 
corespunzătoare): 
□ contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 
□ contractant asociat 
□ subcontractant 
4. Durata de valabilitate a contractului: ______________ luni 
Data intrării în vigoare a contractului: _______________ 
Data încetării valabilității contractului: ______________ 
5. Valoarea contractului:                    exprimată în                 exprimată în               exprimată în 
                                                                moneda în care       echivalent în EURO     echivalent în LEI 
                                                     s-a încheiat  contractul 
 
a) inițială (la data semnării contractului):   ………….........           …………...........         …………............... 
b) finală (la data finalizării contractului) :   ………….........           …………...........         …………............... 
6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de 
soluționare: ______________ 
7. Gama de produse/servicii/lucrări furnizate în baza contractului, precum și alte aspecte 
relevante prin care ofertantul își susține experiența similară: ______________ 
 
 
Data completării: _____________   
 
Denumirea/numele ofertantului: 
__________________________ 
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reprezentat legal prin: 
__________________________ 
(nume și prenume) 
___________________________ 
(funcție) 
___________________________ 
(semnătură autorizată și ștampilă) 
 
___________________________________________________________________ 
*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea 
Comisiei de Evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 
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Anexa 11 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
Formularul nr.7  la Oferta Tehnico-Financiară 
 
OFERTANT 
________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

INFORMAȚII PRIVIND OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE ÎN DESFĂȘURARE 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
______________________________________________________ , 
(denumirea/numele și prenumele, sediul/adresa ofertantului) 

 
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 

datele prezentate în prezenta Declarație sunt reale. 
 
Nr.crt. Numărul și data 

încheierii 
contractului 

Beneficiarul Obiectul 
contractului 

Valoarea 
contractului 

Valoarea 
rămasă de 
executat 

Data încetării 
valabilității 
contractului 

       
       
       
 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu 
și înțeleg că S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta Declarație. 
 
Data completării: _____________   
 
Denumirea/numele și prenumele ofertantului: 
__________________________ 
reprezentat legal prin: 
___________________________ 
(nume și prenume) 
___________________________ 
(funcție) 
___________________________ 
(semnătură autorizată și ștampilă) 
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Anexa 11 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
Formularul nr.8 la Oferta Tehnico-Financiară 
 
OFERTANT 
________________ 
(denumirea/numele și prenumele ) 
 
 
 

DECLARAȚIE 
PRIVIND PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACTUL DE ACHIZITIE CARE ESTE/SUNT 

ÎNDEPLINITĂ/ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANȚI ȘI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________ (denumirea/numele si 
sediul/adresa ofertantului) declar pe propria răspundere că (se bifează opțiunea 
corespunzătoare): 
□ nu vom subcontracta nicio parte a contractului de achiziție care face obiectul acestei 
proceduri de atribuire; 
□ intenţionăm să subcontractăm o parte/părți din contractul de achiziție care face obiectul 
acestei proceduri de atribuire, după cum urmează: 
 
    
    
    
 
 

Subsemnatul, anexez la prezenta Declarație următoarele documente privind 
subcontractanții, solicitate prin documentația de atribuire a contractului de achiziție de 
______________ : 
1) ______________ 
2) ______________ 
………… 

Subsemnatul, declar pe proprie răspundere că, în cazul în care oferta ______________ 
(denumirea/numele și prenumele ofertantului) va fi declarată câștigătoare, ______________ 
(denumirea/numele și prenumele ofertantului) se obligă: 
a) să prezinte lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora; 
b) să prezinte la încheierea contractului de achiziție toate contractele încheiate cu 
subcontractanții nominalizați în ofertă; 
c) să răspundă pe deplin față de S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. de modul în care 
îndeplinește contractul de achiziție, răspunzând integral și necondiționat pentru toți 
subcontractanții. 
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Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în prezenta Declarație sunt reale și că informațiile furnizate sunt 
complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are 
dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor 
care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
Declarație. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice persoană juridică și/sau fizică să furnizeze 
informații reprezentanților autorizați ai S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. cu privire la 
orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
 

Data completării: _____________   
 
Denumirea/numele și prenumele ofertantului: 
__________________________ 
reprezentat legal prin: 
___________________________ 
(nume și prenume) 
___________________________ 
(funcție) 
___________________________ 
(semnătură autorizată și ștampilă) 
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Anexa 11 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
Formularul nr.9 la Oferta Tehnico-Financiară 
 
OFERTANT 
________________ 
(denumirea/numele și prenumele ) 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 

Către: S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
1. Examinând documentația de atribuire, subscrisa ______________ 

(denumirea/numele și prenumele ofertantului) ne oferim că, în conformitate cu prevederile și 
cerințele cuprinse în documentatia de atribuire, să furnizăm 
______________ (denumirea produselor/serviciilor/lucrărilor) pentru suma de ______________ 
Lei (suma în cifre și litere), la care se adaugă taxa pe valoare adaugată în valoare de 
______________  Lei (suma în cifre și litere). 
NOTĂ: În anexă la prezentul formular de ofertă, prezentăm toate elementele prețului conform 
prevederilor documentației de atribuire. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să furnizăm 
______________ (denumirea produselor/serviciilor/lucrărilor) în conformitate cu prevederile 
documentației de atribuire. 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________  
(durată în litere și cifre) zile, respectiv până la data de ______________ (data), și ea va rămâne 
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție, aceasta Oferta, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din 
documentația de atribuire. 

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice 
altă ofertă pe care o puteți primi. 

 
 

Data completării: _____________   
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Denumirea/numele ofertantului: 
__________________________ 
reprezentat legal prin: 
___________________________ 
(nume și prenume) 
___________________________ 
(funcție) 
___________________________ 
(semnătură autorizată și ștampilă) 
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Anexa 11 la NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
 
 
Formularul nr.10  la Oferta Tehnico-Financiară 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

 
 

1. Părţile Acordului : 
_____________________________, reprezentată prin.................................................................,  
(denumire operator economic, sediu, telefon) în  calitate de ......................................................... 
şi 
__________________________________, reprezentată prin..............................., (denumire 
operator economic, sediu, telefon) în calitate de ............................................................................ 
2. Obiectul Acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie organizată de S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 
pentru atribuirea contractului de achiziție de 
.......................................................................................................................................................... 
(obiectul contractului) 
b) derularea în comun a contractului de achiziţie în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare. 
2.2 Alte activităţi ce se vor realiza în comun: 
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 
achiziţie este: 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de 
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
3. Durata asocierii 
3.1. Durata asocierii constituite în baza prezentului Acord este egală cu perioada derulării 
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului 
(în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte S.C................................, având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
întocmirea oferteimcomune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea  
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constituită prin prezentul Acord. 
4.2 Se împuterniceşte S.C................................, având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat Acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din 
Acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 
6. Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă 
la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art ........... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7. Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor 
fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul Acord a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte, astăzi ........................... (data semnării). 
 
Liderul asociatiei: 
________________________ 
(denumire operator economic) 
 
ASOCIAT 1, 
________________________ 
(denumire operator economic) 
 
ASOCIAT 2, 
________________________ 
(denumire operator economic) 
___________________________________________________________________ 
Notă: Prezentul Acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor de achiziție. 
 
 
 
 
 
 
 
 


