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Capitolul I  - Fișa de date a achiziției 
 

 

A.1.  INTRODUCERE 

 

A.1.1. Achizitor: 

 

 

Denumire: AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. (Întreprindere Publică) 

Adresă: Primăriei nr. 3, Parter 

Localitate:Oradea, 
Jud.Bihor 

Cod postal:410209 Tara:Romania 

Persoana de contact: 
 
 
Inginer constructor: Dan Niederhoffer 

Telefon:+40 770/345.490 
 

 

E-mail:contact@adlo.ro 
 

 

Fax: +40 259/408.863 

Adresa de internet:www.adlo.ro 

Principala activitate a AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.  : 
 

Administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract – activitatea de 
administrare a parcurilor industriale 

Date suplimentare: 
Cod Unic de Înregistrare: RO24734055 
Cont bancar: RO84BTRL00501202P80178xx deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala 
Oradea 

Sursa de finanțare: 
Surse proprii ale AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.  

 

 

A.1.2.Informatii si/sau clarificari 

 

Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. va clarifica in scris orice 
neînțelegere, formulată de ofertanți în legătură cu procedura de atribuire. Alte informații 
si/sau clarificări pot fi obținute: 

 La adresa mai jos menționată 
 
 

mailto:contact@adlo.ro
http://www.adlo.ro/
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Str. Primariei nr. 3, Parter, cod poștal 410209, Oradea, Jud. 

Bihor, Telefon: +40 359/889.389 

Fax: Fax: +40 259/408.863 
 

e-mail: contact@adlo.ro , 
 
Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: 20.10.2016, ora 12:00  

Data limita de transmiterea răspunsului la clarificări: 21.10.2016, ora 16:00 

 
Eventualele contestații referitoare la documentația de atribuire și la desfășurarea 
procedurii de atribuire pot fi adresate de către operatorii economici Societății AGENTIA 
DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., la adresa: str.Primariei nr.3, parter, Oradea, 
județul Bihor; 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.1.3. Date privind obiectul procedurii de atribuire 

 

Obiectul contractului de achiziție Contractarea SERVICIILOR DE DESZĂPEZIRE 
A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, 
PARCĂRILOR ȘI TROTUARELOR DIN 
PARCURILE INDUSTRIALE EUROBUSINESS I 
ȘI II  

Locația de furnizare a produselor/prestare 
a serviciilor/executare a lucrărilor 

Drumurile, căile de acces, parcările și 
trotuarele din Parcul Industrial 
Eurobusiness Oradea I situat în Oradea, 
Șoseaua Borșului nr. 24 si Parcul Industrial 
Eurobusiness Oradea II situat în Oradea, 
strada Ogorului nr. 4 

Durata contractului de achiziție 4 luni (Decembrie 2016 - Martie 2017), pe 
perioada sezonului rece 2016-2017 

Prezentarea de mostre, descrieri, schițe 
și/sau fotografii: 

Fotografii ale utilajelor folosite pentru 
serviciile de deszăpezire + descrieri/fișe 
tehnice 

Oferte alternative  NU 

Subcontractarea lucrărilor  INTERZISĂ 

Oferte comune  NU 

 

A.1.4. Procedura de atribuire aplicată:  

LICITAȚIE DESCHISĂ În conformitate cu prevederile “Normelor 

mailto:electric@chimcomplex.ro
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 Procedurale Interne privind atribuirea 
contractelor de achiziție ale S.C. AGENTIA 
DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. ”  
(publicate pe pagina de internet 
www.adlo.ro/achiziții ) 

 

A.2. ÎNSCRIEREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

 

A.2.1. Documentele de înscriere la procedură 

 

Scrisoare de înaintare, semnată de 
reprezentantul autorizat al operatorului 
economic, în vederea depunerii ofertei și a 
documentelor care însoțesc oferta 
 

Conform Formularului nr.1 

Împuternicirea scrisă prin care 
reprezentantul societății este autorizat să 
angajeze operatorul economic, în calitate 
de ofertant, în procedura de atribuire a 
contractului de achiziție 
Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o 
copie a actului de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte 
de identitate, pașaport). 

Conform Formularului nr.2 

 
NOTĂ: Neprezentarea oricăruia dintre aceste documente poate atrage respingerea 
ofertei de către Comisia de Evaluare. 
 

 
 
Garanția de participare 

Operatorul economic trebuie să constituie 
garanția de participare în cuantum de 5.000  
Lei pentru o perioadă de valabilitate de 
minimum 60 zile de la data limită prevăzută 
pentru depunerea ofertei.  

NOTĂ: Neprezentarea garanției de participare la procedura de atribuire, în cuantumul și 
cu perioada de valabilitate solicitate, atrage după sine respingerea ofertei de către 
Comisia de Evaluare. 

 
 
 
 
 
 
 
Forma garanției de participare 
 

Garanția de participare se exprimă în Lei și  
poate fi constituită în următoarele forme: 
 
a) scrisoare de garanție bancară în favoarea 

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA 
ORADEA S.A.– în original; scrisoarea de 
garanție bancară va fi emisă de o bancă 
din Romania sau din țara în care este 
stabilit operatorul economic care nu se 

http://www.adlo.ro/achiziții
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află în procedura de reorganizare sau 
faliment; 

   Scrisoarea de garanție bancară se va 
întocmi conform Formularului nr.3. 

 
b) ordin de plată în contul Societății 

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA 
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. 

 
În orice situație, dovada constituirii 
garanției de participare trebuie să fie 
prezentată cel mai târziu la data și ora 
limită prevăzute pentru depunerea 
ofertelor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reținerea garanției de participare 
 

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA 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 
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Restituirea garanției de participare 
 
 

(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 
AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA 
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 
AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA 
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. 

 

 

 

B. CALIFICAREA OFERTANȚILOR 

 

B.1.  

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.  va exclude din procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de achiziție de servicii de deszăpezire 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. 

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA 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 AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA 
S.A.  

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA 
S.A. are dreptul de a exclude din procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziție 

a) este în stare de faliment, dizolvare ori 
lichidare, afacerile îi sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activitățile sale 
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orice ofertant care se află în oricare dintre 
următoarele situații: 

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 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 Societatea 
AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA 
ORADEA S.A., în scopul demonstrării 
îndeplinirii criteriilor de calificare și/sau a 
conformității ofertei; 

f)  orice alte situații în care AGENTIA DE 
DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. ar 
înregistra un prejudiciu de imagine sau de 
orice altă natură; 

g) operatorul economic înregistrează debite 
restante în contabilitatea Societății 
AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA 
ORADEA S.A.  

 

 

B.2. Criterii de calificare și selecție 

 

Operatorul economic trebuie să depună următoarele documente care dovedesc calificarea: 
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B.2.1. Documente care dovedesc situația personală a ofertantului 

Declarație pe propria răspundere privind 
eligibilitatea 

Formularul nr.4 

Certificatul constatator de la Oficiul 
Registrului Comerțului care să ateste faptul 
că ofertantul nu este în stare de faliment 
sau lichidare 

În original sau în copie legalizată 

B.2.2. Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activității 
profesionale a ofertantului 

Certificatul de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerțului din care să rezulte 
că domeniul de activitate al ofertantului 
corespunde obiectului procedurii de 
achiziție și că acesta este autorizat să 
desfășoare serviciilecare vor fi achiziționate 

 
În copie certificată „conform cu originalul” 

B.2.3. Documente care dovedesc situația economică și financiară a ofertantului 

Fișa de informații generale Formularul nr.5 

Certificatul fără datorii privind plata 
obligațiilor la bugetul consolidat de stat 

În original 

Certificatul fără datorii privind plata 
obligațiilor la bugetul local 

În original 

B.2.4. Documente care dovedesc capacitatea tehnică și/sau profesională a 
ofertantului 

 
 
 
Fișe tehnice ale autoutilitarelor 

Ofertantul va prezenta fișa tehnică a 
fiecărui utilaj din care să rezulte 
capacitatea tehnică și dotările acestuia. 
Ofertantul este responsabil pentru 
asigurarea tuturor autorizațiilor și/sau 
documentelor specifice care să permită 
autoutilitarelor să circule atât pe drumurile 
publice, cât și în Parcurile Industriale 
Eurobusiness I și II, precum și să presteze 
serviciile solicitate.  

 
Informații privind experiența similară 
  

Ofertantul trebuie să prezinte cel puțin 1 
contract similar, care să aibă valoarea 
minimă de 156.000 Euro fără TVA. 

 
 
 
Obligații contractuale în desfășurare 

Ofertantul va prezenta informații 
referitoare la obligațiile contractuale 
actuale față de terți, conform Formularului 
nr.6 completat în original.  
Notă: În situația în care ofertantul nu are 
obligații contractuale în desfășurare, va 
prezenta o declarație pe proprie 
răspundere în acest sens. 
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NOTĂ: În cazul în care ofertantului îi lipsesc mai mult de 2 (două) dintre documentele de 
calificare solicitate prin B.2.1., B.2.2., B. 2.3. și B.2.4., oferta va fi respinsă ca inacceptabilă, 
fără să fie permisă completarea/actualizarea ulterioară a respectivelor documente. 

 

În cazul în care Comisia de Evaluare constată că unul sau mai mulți ofertanți a/au omis să 

prezinte cel mult 2 (două) dintre documentele de calificare solicitate, va solicita 

respectivului/respectivilor ofertant/ofertanți completarea documentelor care lipsesc/care au 

valabilitate expirată.  

Ofertanții trebuie să prezinte documentele solicitate, la sediul Societății AGENTIA DE 

DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la 

solicitare.  

În cazul în care ofertantul nu prezintă documentele solicitate 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 în original sau în copie legalizată (în conformitate cu 

dispozițiile documentației de atribuire). În cazul în care ofertantul nu prezintă documentele 

în termenul și în forma precizate 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. 

 

 

C. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI 

 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, inclusiv a 

documentelor care o însoțesc. Niciun fel de cost legat de aceste aspecte nu va fi 

suportat/rambursat de către AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.  

 

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad integral în sarcina ofertantului. 

 

Oferta întocmită de ofertant va cuprinde: documente de calificare, propunerea tehnică și 

propunerea financiară. 

 

C.1. Modul de prezentare a ofertelor 

 

 
 
Limba de redactare a ofertei și a 
documentelor care însoțesc oferta 

Limba de redactare a ofertei și a 
documentelor care însoțesc oferta: limba 
română. 
Documentele redactate în altă limbă decât 
cea specificată în prezenta documentație de 
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atribuire vor fi luate în considerare numai 
dacă acestea sunt însoțite de o traducere 
autorizată în limba română. 

 
 
 
 
Propunerea tehnică 

Ofertantul trebuie să prezinte: 
- un comentariu, articol cu articol, al 
specificațiilor tehnice conținute în 
specificațiile tehnice, prin care să 
demonstreze corespondența serviciilor 
prezentate în propunerea tehnică, cu 
specificațiile respective; 
- toate documentele solicitate prin 
specificațiile tehnice; 
- toate, descrierile, și fotografiile solicitate 
prin specificațiile tehnice; 
- orice informații pe care ofertantul le 
consideră necesare/utile în prezentarea 
ofertei. 
NOTĂ: Lipsa propunerii tehnice va duce la 
respingerea ofertei ca inacceptabilă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunerea financiară 

Ofertantul trebuie să prezinte, în original, 
un formular de ofertă distinct, conform 
Formularului nr.7. 
Prețul se exprimă în LEI 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 propunere financiară, 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. 

 
 
 
Perioada de valabilitate a ofertei 

Perioada de valabilitate a ofertei trebuie să 
fie de minimum 60 zile de la data limită 
prevăzută pentru depunerea ofertelor. 
Înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate a ofertelor, AGENTIA DE 
DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. are 
dreptul de a  solicita oricărui ofertant 
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extinderea acestei perioade. 

 
 
 
 
 
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 AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA 
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. 

 
 
Oferta întârziată 

Oferta depusă 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 va fi respinsă ca inacceptabilă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modul de prezentare a ofertei 

1. Adresa la care se depune oferta 
Destinatar: AGENTIA DE DEZVOLTARE 
LOCALA ORADEA S.A. aflat în str.Primariei 
nr.3, parter, Oradea, județul Bihor, 
România. 
2. Ofertantul trebuie să prezinte  1 (un) 
exemplar ale ofertei în original plus 1 
copie. Documentele  trebuie să fie tipărite 
sau scrise cu cerneală neiradiabilă, vor avea 
toate paginile numerotate și vor fi semnate  
pagina cu pagina de reprezentantul 
autorizat să angajeze ofertantul în 
procedura. 
Documentele   de  calificare,  oferta  tehnică  
și  cea financiară vor fi prezentate în plicuri 
separate, marcate corespunzător cu: 
-„Documente de calificare” (1 original + 1 
copie); 
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-„Oferta financiară” (1 original + 1 copie); 
-„Oferta tehnică” (1 original + 1 copie). 
 
Plicurile se vor introduce într-un plic 
exterior, închis si netransparent. 
Plicul exterior trebuie sa fie sigilat si 
stampilat, marcat  cu adresa  achizitorului si  
inscripția “OFERTA PENTRU ACHIZITIA 
SERVICIILOR  DE DESZĂPEZIRE A 
DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES ȘI 
TROTUARELOR DIN PARCURILE 
INDUSTRIALE EUROBUSINESS I ȘI II– «A nu 
se deschide înainte de data de 24.10.2016 
ora 12,00». 
In exteriorul plicului sigilat si stampilat se 
vor prezenta următoarele documente: 

a) Scrisoarea de înaintare 
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de 
înaintare conform Formularului nr.1. 

b) Împuternicirea scrisă din partea  
ofertantului, pentru persoanele 
desemnate să participe la activitatea de 
deschidere a ofertelor conform 
Formularui nr.8. 

Notă: Neprezentarea ofertei tehnice și a 
ofertei financiare are ca efect descalificarea 
ofertantului. 

Data limită de depunere a ofertelor Ofertele vor fi depuse la sediul Achizitorului 
pana la data de 24.10.2016, ora 11,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deschiderea ofertelor 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 
24.10.2016, ora 12,00, la sediul Societății 
AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA 
S.A.  aflat în str. Primariei nr.3, parter, 
Oradea, Județul Bihor, Romania. 
Reprezentații ofertanților au dreptul de a fi 
prezenți la ședința de deschidere. 
Ofertele vor fi deschise de către Comisia de 
Evaluare numita în acest scop de către 
Achizitor. 
Comisia de Evaluare va întocmi un proces-
verbal al deschiderii ofertelor. 
Reprezentanții ofertanților care sunt 
prezenți vor fi invitați să semneze procesul 
verbal. Lipsa semnăturii unui ofertant de pe 
procesul-verbal nu invalidează conținutul și 
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efectele procesului verbal de deschidere a 
ofertelor. 
Copia procesului-verbal se va transmite prin 
fax sau e- mail tuturor ofertanților. 

 

C.2. EVALUAREA OFERTELOR 

 

Criteriul aplicat PREȚUL CEL MAI SCĂZUT 

 
 
Analizarea și evaluarea ofertelor și ale 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. În 
solicitarea adresată ofertanților, Comisia 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 
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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. 

 

C.3. ATRIBUIREA ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE 

 

 
 
 
 
Atribuirea contractului de achiziție 

Contractul de achiziție se atribuie numai 
dacă prețul prevăzut în oferta admisibilă și 
cea mai avantajoasă se încadrează în 
fondurile care pot fi disponibilizate de către 
AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA 
S.A. pentru îndeplinirea contractului de 
achiziție. 
AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA 
ORADEA S.A. își rezervă dreptul de a 
solicita suplimentarea de 
produse/servicii/lucrări similare. 

 
Prețul contractului de achiziție 

Prețul contractului de achiziție se stabilește 
în LEI, este ferm și nu poate fi modificat pe 
toată durata de valabilitate a contractului 
de achiziție. 

 
 
 
 
 
 
 
Garanția de bună execuție a contractului 
de achiziție 

a) Garanția de bună execuție a contractului 
de achiziție se constituie de către 
contractant în scopul asigurării Societății 
AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA 
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 va fi de 5% din 
prețul contractului, fără T.V.A. 

c) Modalitatea de constituire a garanției de 
bună execuție a contractului de achiziție 
Scrisoare de garanție bancară pentru 
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bună execuție a contractului de achiziție 
(conform prevederilor contractului de 
achiziție). 

 
 
 
Termenii contractuali 

Termenii 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. 

 

 

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 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. 

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. 

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA 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. 

În cazul în care ofertantul declarat câștigător se face vinovat de nesemnarea contractului de 

achiziție în condițiile impuse prin documentația de atribuire, în termenul prevăzut, la prețul 

ofertat, precum și 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 prestări servicii. 

 

    Vizat Juridic,                                                                                                                        Întocmit, 

Sebastian Hebriștean                                                                                            Dan Niederhoffer 

  Consilier Juridic                                                                                                  Inginer Co nstructor 

 


