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FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI  

 
Sectiunea I:  AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
I.1) Denumire, Adresa si Punct(e)de contact 
 
Denumire oficiala: MUNICIPIUL HUNEDOARA  
Adresă: str. LibertăŃii nr. 17  
Localitate: Hunedoara  
 

Cod 
poştal:331128 

łara: România 

În atenŃia: Birou proiecte cu finantare 
internationala si AchiziŃii Publice  
Alte informaŃii:  
Persoană de contact: Calina Silvia  

Telefon: 0254/716322 
   
 

E-mail: primariahd@yahoo.com  Fax: 0254/716087 
Adresa/ele de internet: www.primariahd.ro  

 
Alte informatii pot fi obtinute la :     x punctul(punctele) de contact mentionat(e) anterior 
                                                          □  Altele:completati Anexa A.I - nu este cazul 
 
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul 
competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la  
                                                           x punctul(punctele) de contact mentionat(e) anterior 
                                                           □  Altele:completati Anexa A.II - nu este cazul 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la : 
                                                           x punctul(punctele) de contact mentionat(e) anterior 
                                                           □  Altele:completati Anexa A.III - nu este cazul 
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari : 
 
Data    17.11.2011/ora limita  15:00 
Adresa:Registratura Primariei , cam 31 str. Libertatii nr.17 – fax 0254716087 
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari:  
       18.11.2011- in SEAP 
 
I.2)  Tipul  Autoritatii Contractante si  activitat ea principala (activităŃile principale) 
 



□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau 
federala,inclusiv subdiviziunile regionale sau 
locale ale acestora 
□ AgenŃie/birou naŃional sau federal 
□ Colectivitate teritoriale 
□ AgenŃie/birou regional sau local 
□ Organism de drep public 
□ Institutie/agentie europeana sau organizatie 
europeana 
□ altele (specificati) autoritate publica locala 

x servicii publice generale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranŃă naŃională 
□ mediu  
□ afaceri economice-financiare 
□ sănătate 
□ construcŃii şi amenajari teritoriale 
□ protecŃie socială 
□ recreere,cultură, religie  
□ educaŃie 
□ altele (specificaŃi)________________ 

 
Autoritatea contractantă achiziŃionează  în  numele altei autorităŃi contractante :   
   DA □                                          NU X 
 
 
 
II : Obiectul Contractului 
II.1) Descriere  
II.1.10 Denumirea contractului: 
          Servicii de publicitate media 
 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de 
prestare a serviciilor. 
             
Servicii de publicitate media: „ La solicitarea autorităŃii contractante publicarea într-un 
cotidian central, doua cotidiene locale, un hebdomadar (săptămânal) local, un post radio local 
si unul regional, două posturi TV locale, un post TV regional, a unor anunŃuri şi materiale de 
presă cu rol de informare asupra activităŃilor Primăriei municipiului Hunedoara”. 
a) Lucrari b) Produse c)Servicii 
Executare                          
□ 
Proiectare                          
□ 
Executarea, prin orice     □ 
mijloace, a unei 
lucrari,conform cerintelor 
specificate de autoritatea 
contractanta 

Cumparare                                       
□ 
Leasing                                            
□ 
Inchiriere                                          
□ 
Inchiriere cu optiune de cumparare 
□ 
O combinatie intre acestea              
□                          

Categoria serviciilor:   
Nr. 2A   
 

Locul Principal de 
executare 
………………… 
cod NUTS …… 

Locul Principal de livrare 
…………………… 
cod NUTS………. 

Locul principal de prestare 
Municipiul Hunedoara 
cod NUTS RO423 

II.1.3) Procedura implica 
  Un contract de achizitii publice                                                    X 



  Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic(SAD)     □ 
  Incheierea unui acord cadru                                                        □  
II.1.4) Informatii privind acordul cadru  - nu este cazul 
 
Acord-cadru cu mai multi operatori 
economici                                              □ 
Numarul  ….sau, dupa caz numarul 
maxim …. de participanti la acordul – 
cardu preconizat                                              
□ 
Posibilitatea de a relua competitia cu 
semnatarii acordului cadru  
      Da   □          Nu     □ 
 
Daca DA,     

Acord cadru cu un singur operator economic     □ 

Durata acordului-cadru: Durata in ani: ….. sau in luni……. 
Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru ani: 
 
 
Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului cadru : 
Valoarea estimata fara TVA:_____________                           Moneda ________sau 
Intervalul : intre________si ________                                      Moneda_________ 
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite(daca se cunosc):________ 
 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: 
La solicitarea autorităŃii contractante publicarea într-un cotidian central, doua cotidiene locale, 
un hebdomadar (săptămânal) local, un post radio local si unul regional, două posturi TV 
locale, un post TV regional, a unor anunŃuri şi materiale de presă cu rol de informare asupra 
activităŃilor Primăriei municipiului Hunedoara. 
II.1.6)Clasificare CPV(vocabularul comun privind achizitiile) 
 Vocabularul principal Vocabularul suplimentar(dupa 

caz) 
Obiect principal 79341000-6  
Obiect(e) suplimentar(e)   
II.1.8)Impartire in loturi                            da     □               nu  X 
Un singur lot           □ Unul sau mai multe loturi    □ Toate loturile           □ 
II.1.9) Vor fi acceptate variante(oferte alternative)                                da       □               nu   X 
 
II.2) Cantitatea sau Domeniul Contractului  
 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul( inclusiv,dupa caz,toate loturile si toate optiunile) 
:conform cerinŃelor caietului de sarcini 
Anunturile de publicitate se fac in functie de necesitate pe baza de comanda 
ferma,scrisa,emisa de autoritatea contractanta. Anunturile vor  respecta strict, 
continutul transmis de autoritatea contractanta.  
Valoarea estimata fara TVA: 69.000 lei din care 
 a) valoarea  estimată a contractului pe anul financiar 2011 este de până la 46.000 lei; 
 b) valoarea estimată a actului adiŃional  pe anul financiar 2012 este de până la 23.000 lei (valoare 
stabilită ca medie lunară a ofertei financiare din contractul iniŃial)   
Actul aditional  va fi incheiat in baza  art.6 alin.3 din Horatarea nr. 925/2006: 



 Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu 
caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror durată normală de îndeplinire expiră la 
data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiŃii:  
   a) în documentaŃia de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului iniŃial, s-au prevăzut 
posibilitatea de suplimentare a cantităŃilor de produse şi servicii deja achiziŃionate, precum şi nivelul 
maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare;  
   b) în documentaŃia de atribuire, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit o clauză prin 
care dreptul autorităŃii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităŃilor de produse sau de 
servicii este condiŃionat de existenŃa resurselor financiare alocate cu această destinaŃie;  
   c) valoarea estimată a contractului iniŃial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care 
autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităŃilor de 
produse sau servicii;  
   d) prelungirea contractului iniŃial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării duratei iniŃiale 
de îndeplinire a acestuia. 
 
II.2.2)Optiuni                                            da                           nu  X 
Dacă există, descrierea acestor opŃiuni:  
. 
 
 
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare 
 
 
Pana la sfarsitul anului in curs adica 31.12.2011, cu posibilitatea prelungirii contractului 
cu o  luna in anul 2012 , adica pana la 30.01. 2012 în funcŃie de necesităŃile şi 
posibilităŃile financiare, cu respectarea prevederilor legale. 
 
II.4) Ajustarea Pretului Contractului  
 
II.4.1 Ajustarea Pretului contractului                              DA   □                       NU X    
 
III  Informatii Juridice, Economice, Financiare si Tehnice 
 
III.1) Conditii referitoare la contract 
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 
III.1.1.a)Garantie de participare                      DA x    =  460 lei  fara TVA 
În măsura în care Consiliul respinge contestaŃia, autoritatea contractantă va reŃine 
contestatorului din garanŃia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului . 
     
 
III.1.1.b)Garantie de buna executie                 NU x    
III.1.2) principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
       Bugetul local al Municipiului Hunedoara 
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie 
contractul (dupa caz) 
 - asociere,subcontractare  
III.1.4)Executarea contractului este supusa altor conditii speciale    NU x 
III.1.5. Legislatia aplicabila 
1.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii cu modificările şi completările ulterioare 
2.Hotararea Guvernului nr.925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 



prevederilor referitoare la atribuire a contractelor de achizitie publica din Ordonanta de 
urgenta a guvernului nr.34/2006privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si al contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
3.Ordin 73/2006 privind aplicarea dispoziŃiilor referitoare la contractul de publicitate media 
4. Orice alte acte normative relative la prezenta documentaŃie de atribuire 
 
 
III.2) Conditii de participare 
 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici  
Declaratii privind eligibilitatea                           -declaratie privind eligibilitatea completata in 

conformitate cu formularul 12A 
Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile art.181 
Solicitat  X      Nesolicitat  □ 
 
 
 
 
Indeplinirea obligaŃiilor exigibile de 
plată a impozitelor şi taxelor către 
bugetul general consolidat 
 
Solicitat   X          Nesolicitat  □ 
 
 
 
 

- declaratie privind neincadrarea in situatiile 
prevazute la art.181 din Ordonanta de UrgenŃă 
nr.34/2006privind atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare (formular 12B).  - 
Certificate constatatoare privind îndeplinirea 
obligaŃiilor exigibile de plată a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat si la bugetul 
local, în original sau copie ştampilată în 
conformitate cu originalul , din care    sa 
rezulte situatia obligatiilor scadente in luna 
anterioara lunii in care se depune oferta. 

 

 
 
DeclaraŃie pe proprie 
răspundere conf. art. 69¹ din 
OUG nr. 34/2006, cu 
completările şi modificările 
ulterioare 
Solicitat x Nesolicitat □ 

 
 
--neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 691) din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu completările şi modificările 
ulterioare. Se va completa Formularul nr. 17 din 
sectiunea Formulare. 
În cazul unui grup de operatori economici care îşi 
depun ofertă comună, fiecare membru al grupului are 
obligaŃia de a depune această declaraŃie (fiecare 
membru al asocierii cât şi fiecare subcontractant). 

Ofertantul este exclus din 
procedura pentru atribuirea 
contractului dacă: 

  a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunŃate de 
judecătorul-sindic;  
   b) nu şi-a îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către bugetele 
componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România 
sau în Ńara în care este stabilit;  
   c) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în 
mod defectuos obligaŃiile 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 trei ani, prin hotărârea 



definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a 
adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greşeli în materie profesională;  
   e) prezintă informaŃii false sau nu prezintă informaŃiile 
solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul 
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecŃie.  
 
 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale  
Persoane juridice/fizice române 

 
Solicitat X                     Nesolicitat □ 

1.Certificat constatator eliberat  de Ministerul  
JustiŃiei – Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă 
Tribunal, în original sau copie stampilata conform cu 
originalul. 
2.Documente care atestă statutul de IMM  (în cazul 
in care ofertantul doreşte să beneficieze de prevederile 
art. 16 din  Legea nr. 346/2004).  

 
Certificat de participare la licita Ńie 
cu ofertă independentă 
Solicitat             Nesolicitat  □ 
 

Certificat de participare la licitaŃie cu ofertă 
independentă conform Ordinului  nr. 314/2010 privind 
punerea în aplicare a certificatului de participare la 
licitaŃii cu ofertă independentă, conform cerinŃelor din 
Formularul 15 din  Formulare. 

Persoane juridice /fizice străine 
Solicitat X                       Nesolicitat 

□ 

CerinŃă obligatorie: 
    Documente care dovedesc o formă de înregistrare / 
atestare ori apartenenŃa din punct de vedere 
profesional traduse in limba romana . 
(1) Se acceptă ca fiind suficient şi relevant pentru 
demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se 
încadrează în una dintre situaŃiile: 
a) in ultimii 5 ani, a fost condamnat  prin hotararea 
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru 
participare la activitati ale unei organizatii criminale, 
pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de 
bani. 
b) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile îi 
sunt conduse de un administrator judiciar sau 
activitatile sale comerciale sunt suspendate sau fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii ori este intr-o 
situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin 
lege; 
c)face obiectul unei proceduri legale pentru declararea 
sa in una dintre situatiile prevazute la lit. b); 
d)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, 
taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, 
in conformitate cu prevederile legale in vigoare  in 
Romania sau in tara in care este stabilit; 



e)a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea 
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta 
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greseli in materie profesionala; 
f)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile 
solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura 
cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. 
b) - e) ; orice document considerat edificator, din acest 
punct de vedere, în Ńara de origine sau în Ńara în care 
ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate 
sau alte documente echivalente emise de autorităŃi 
competente din Ńara respectivă, traduse în limba 
română şi legalizate. 
   (2) În cazul în care exista incertitudini în ceea ce 
priveste situatia personala a respectivilor 
candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul 
de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile 
competente care emit documente de natura celor 
prevazute la alin. (1).  
   (3) În cazul în care în tara de origine sau în tara în 
care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit 
documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau 
respectivele documente nu vizeaza toate situatiile 
prevazute la lit. a)-f), se acceptă o declaratie pe 
propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu 
exista prevederi legale referitoare la declaratia pe 
propria raspundere, o declaratie autentica data în fata 
unui notar, a unei autoritati administrative sau 
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are 
competente în acest sens.  
 
ATENłIE!!!! 
Toate documentele care vor fi prezentate vor fi 
însoŃite de traduceri autorizate în limba română şi 
legalizate la notariat. 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 
Informa Ńii privind  situa Ńia 
economico-financia 
 Solicitat X                           
Nesolicitat □ 

1) Demonstrarea situatiei economice si financiare se 
realizeaza prin prezentarea urmatoarelor documente 
relevante, cum ar fi: 
- bilanŃul contabil sau extrase de bilanŃ la 
30.12.2010, vizat şi înregistrat de organele 
competente, in copie ştampilate conform cu 
originalul. 
- ultima balanŃă de verificare in copie ştampilată 
conform cu originalul. 
 OfertanŃii nerezidenti vor prezenta traduceri 
autorizate ale documentelor solicitate mai sus. 
- declaratii privind cifra de afaceri într-o perioada 
anterioară, care vizeaza activitatea din cel mult 
ultimii trei ani, în masura în care informatiile 



respective sunt disponibile. Valoarea cifrei de afaceri 
medie pentru ultimii 3 ani  trebuie sa fie ca si conditie 
obligatorie minim 46.000 lei.   
2) Capacitatea economică şi financiară a 
ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru 
indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, 
indiferent de natura relatiilor juridice existente intre 
ofertant/candidat si persoana respectiva.  
3) In cazul în care ofertantul/candidatul isi 
demonstreaza situatia economica si financiara 
invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu 
prevederile alin. (3), de catre o alta persoana, atunci 
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care 
beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui 
angajament ferm al persoanei respective prin care 
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia 
ofertantului/candidatului resursele financiare 
invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu 
trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea 
din procedura de atribuire conform prevederilor art. 
180. lin. (4). 
 

III.2.3) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
Informa Ńii privind  capacitatea 
tehnică 
 Solicitat x                   Nesolicitat □ 

In scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau 
profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea 
contractanta  solicită pentru indeplinirea contractului, 
următoarele: 
a) pentru publicaŃii, tirajul mediu difuzat pe ediŃie al 
ofertantului, aria de difuzare, profilul, publicul-Ńintă. 
În cazul tirajului mediu difuzat pe ediŃie al 
ofertantului, acesta trebuie să fie certificat pentru o 
perioadă de minim 3 luni din ultimul an calendaristic, 
de către instituŃii autorizate, independente, de audit;  
   b) în cazul presei audio-TV, aria de acoperire şi 
audienŃa certificate de o instituŃie specializată, 
profilul şi publicul-Ńintă;  
     Tirajul mediu difuzat pe editie a fiecarei publicatii  
ofertante trebuie sa deŃină certificare de audit a 
tirajului emis  de o institutie autorizata de 
audit,sau sa prezinte  orice alte documente  
echivalente cu astfel de certificare,care sa probeze in 
mod concludent   indeplinirea acestei cerinte. 
O listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 
ani, conŃinând valori, perioade de prestare, 
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt 
autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de 
servicii se confirma prin prezentarea unor 
certificate/documente emise sau contrasemnate de o 
autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. A se 
completa formularul 12 E. 



 
Fisa de informatii generale  
A se completa   formularul 11A 
 
 
ObligaŃii contractuale in desfasurare   
Se vor prezenta informatiile solicitate privind 
obligatiile contractuale fata de alti beneficiari / 
clienti,- daca exista , completarea formularului 11B .  
 
Experienta similara 
 
Se solicită numai acele contracte care fac dovada 
prestării de servicii similare :  
-  cel putin un  contract de servicii, de aceeaşi natură 
şi complexitate cu cel supus licitaŃiei, a căror valoare 
însumată să fie egală sau mai mare de 46.000 lei, fără 
TVA. 
 
Se vor depune în vederea susŃinerii experienŃei 
similare următoarele : 
- informatii relevante pentru demonstrarea 
contractelor similare ( durata , valoare) 
- recomandare din partea beneficiarului.  
 
Se va completa formularul 11C. 
 
- Recomandare din care să reiasă îndeplinirea la 
termen a serviciului contractat: 
 
Se va prezenta cate o recomandare pentru fiecare 
serviciu care va fi prezentată la experienta similara. 
Recomandarea din partea beneficiarului trebuie sa 
contina date despre: numele beneficiarului, numele 
serviciului, modul de indeplinire a obligatiilor 
contractuale pe parcursul derularii contractului 
respectiv, orice defecte ale serviciilor sau alte 
probleme referitoare la calitatea serviciilor, orice 
amanari in receptia serviciilor, valoarea contractului 
de servicii finalizat. 
 
 

Informa Ńii privind subcontractan Ńii 
 

Conform art.45 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare se solicită  
completarea formularului 12G  cu informatii privind 
partea/partile din contract ce urmeaza sa fie 
indeplinite de subcontractanŃi şi specializarea 
acestora. 

Informa Ńii privind asocierea Conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare,  se va 



completa  un  acord de asociere formular 11G 
 
 

III.2.4)Contracte rezervate(dupa 
caz) 

Da □             Nu    X 

 
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii 
 
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii   Da □            Nu    X 
III.3.2)persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale 
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective   Da □         Nu    X 
 
IV: Procedura 
 
IV.1) Tipul procedurii 
IV.1.1)Tipul procedurii 
LicitaŃie deschisă                                     □            Negociere cu anunt de participare           □ 
LicitaŃie restrânsă                                    □             Negociere fara anunt de participare        □ 
LicitaŃie restrânsă   accelerată                 □            Cerere de oferta                                      x  
Dialog competitiv                                     □             Concurs de solutii                                    □ 
 
  
IV.2)Criterii de Atribuire 
Cel mai mic pret                                                                                                            x 
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in cea ce priveste:         □ 
- criteriile mentionate in continuare(criteriile de atribuire trebuie indicate impreuna cu 

ponderea sau in ordine descrescatoare a prioritatii, in cazul in care nu se poate realiza 
ponderea din motive demonstrabile) 

- Criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a 
participa la negociere sau documentul descriptiv 

În situa�ia în care două sau mai multe oferte con�in în cadrul propunerii financiare 
acela�i pre� autoritatea contractantă va solicita ofertan�ilor care au oferit cel mai mic 
pre� o nouă propunere financiară în plic închis caz în care contractul va fi atribuit 
ofertantului a cărui nouă propunere financiară are pre�ul cel mai scăzut. 
Criterii Pondere 
1.pretul cel mai scazut 100% 
2.  
IV.2.2)Se va organiza o licitatie 
electronica 

Da  □        NU x   

 
IV.3) Informatii Administrative 
 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 
IV.3.2)Anunturi publicate(anunt Publicat) anterior privind acelasi contract         Da  □      NU  
X 
IV.3.3)Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare  
      Limba  - Romana  
IV.3.4) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta  
            90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor 



 
IV.4. Prezentarea ofertei  
 
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnică, in original,  va fi prezentata intr-un plic separat, ca si oferta financiara;  
Operatorul economic are obligatia de a prezenta propunerea  tehnica , conform caietului de 
sarcini, astfel încât sa se evidenŃieze criteriile pe baza carora se vor evalua ofertele. 
Propunerea tehnică va fi semnata de persoane imputernicite ale operatorului economic – va 
avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de 
valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. 
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat în corelatie cu Caietul de sarcini. 
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiara se intocmeste conform formularului de oferta : formular  10B + anexa. 
- Formularul de contract însuşit. 
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei  
Adresa de depunere: Registratura Primăriei municipiului Hunedoara, cam 31, b-dul. LibertăŃii 
nr. 17, cod poştal 331128, Hunedoara 
Data limita pentru depunerea ofertelor  21.11.2011 ora   09 00 

Numar de exemplare: un original si o copie in limba romana. 
Oferta se va prezenta intr-un plic exterior marcat cu adresa autoritatii contractante si cu 

inscriptia: 
,, A nu se deschide inainte de data de 21.11.2011 

                      ora 11 00” ,  
insotit  obligatoriu de scrisoare de inaintare – formularul  9 si garantia de participare . 
In plicul exterior se vor introduce in plicuri separate, marcate cu denumirea si adresa 
ofertantului urmatoarele: 
- un plic interior marcat ,,Documente de calificare original ”  şi un plic interior marcat 

,,Documente de calificare copie”; 
- un plic interior care va conŃine propunerea tehnică în original şi care va fi marcat cu 

denumirea şi adresa ofertantului şi un plic care va contine propunerea tehnica în copie şi 
care va fi marcat cu denumirea şi adresa ofertantului 

- un plic interior marcat ,,Oferta financiara  original”, cu denumirea şi adresa ofertantului  şi 
un plic interior marcat ,,Oferta financiara copie şi care va fi marcat cu denumirea şi adresa 
ofertantului ”. 

Documentele de calificare originalul si copia vor fi prezentate în ordinea solicitată în prezenta 
fişă de date a achiziŃiei. Acestea vor fi numerotate si semnate pe fiecare pagina de 
reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze candidatul in 
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Ofertantul/candidatul are 
obligativitatea de a anexa un opis al documentelor prezentate. 
 
 
 
V. Informatii suplimentare 
V.1)Contractul este periodic                             Da     □                         NU  X 
V.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare    Da  □          
Nu X 
V.3)Alte informatii 
 
V.4) Cai de atac 
V.4.1)Organismul competent pentru caile de atac 



Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
 Adresă: str. Stavropoleos nr.6, sector 3 
Localitate:   Bucuresti                     Cod poştal:  030084                    łara:Romania 
E-mail                                                                               Telefon: 3104641 
Adresă internet:                                                                    Fax: 3104642 
V.4.2) Utilizarea cailor de atac: 
 
V.4.3)Serviciul la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
Denumire: Birou Proiecte cu Finantare Internationala,Achizitii Publice, Legalitate si Actiuni 
in Instanta  
 Adresă: str. B-dul Libertatii nr.17 cam.43 
Localitate:   Hunedoara                    Cod poştal:  331128                    łara:Romania 
E-mail                                                                               Telefon: 0254/716322 int.218 
Adresă internet:                                                                    Fax: 0254/716087 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


