
 

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie Servicii pentru 

evaluarea ofertelor din cadrul procedurii de atribuire a contractului de ”Asistenta Tehnica 

pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 

2014-2020” 

 

 

Detaliu invitatie 

Tip legislatie: OUG nr.34/2006 

Autoritate contractanta: Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt 

Denumire contract: Servicii pentru evaluarea ofertelor din cadrul procedurii de atribuire a contractului de 

”Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru 

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 

2014-2020” 

 

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1)   DESCRIERE 

I.1.1)   Sediul socialCompania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt  

Cod fiscal:  RO15346437,   Adresa:  Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20, Piatra-Neamt,  Telefon:  +40 

233233340-540,  Fax:  +40 233218937, Email: office@apaserv.eu, laura.laiu@apaserv.eu 

I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele: 

Str.Locotenent Draghiescu, Nr. 20, Piatra-Neamt, Romania, cod postal: 610125, telefon:+40 233233340-540, 

fax:+40 233218937, persoana de contact: Laura Laiu 

I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: 

Sediul Companiei, Str.Locotenent Draghiescu, Nr. 20, Piatra-Neamt, Romania 

I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 

I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Da 

I.2.2)   Tip Activitate: Apă 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1)   DESCRIERE 

II.1.1)   Denumire contract: 

Servicii pentru evaluarea ofertelor din cadrul procedurii de atribuire a contractului de ”Asistenta Tehnica pentru 

pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014-2020” 



II.1.2)   Tip contract: Servicii 

II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice 

II.1.5)   Obiectul contractului: 

realizarea de către prestator a serviciilor de evaluare a ofertelor din cadrul procedurii de atribuire a contractului 

de ”Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014-2020”, conform 

cerintelor dn Caietul de sarcini nr.5641/08.07.2015 si conform art.73 din HG 925/2006. 

II.1.6)   CPV: 79419000-4- Servicii de consultanţă în domeniul evaluării 

II.1.7)   

Impartire pe loturi: Nu 

 

II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU 

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII 

III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare 

Conditii suplimentare 

 

Denumire Descriere 

Garantie de participare 

Cuantumul garantiei de participare este de 1.800 lei. Pentru ofertantii ce 

dovedesc, conform Legii nr. 346/2004, calitatea de IMM, garantia de 

participare este de 50% din suma mentionata. In cazul asociatiilor, toti 

membrii asociatiei trebuie sa faca dovada ca reprezinta o IMM, in cf cu 

Legea nr. 346/2004. In cazul depunerii de oferta in asociere, garantia de 

participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca 

acopera in mod solidar tori membrii asocierii. Perioada de valabilitate a 

garantiei de participare va fi de minim 120 zile de la termenul limita de 

depunere a ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila si 

neconditionata si se constituie conform art.86, alin(1) din HG 925/2006 

prin: virament bancar in contul RO04BRDE280SV04771562800 

deschis la BRD-sucursala Piatra-Neamt, cu conditia confirmarii 

acestuia de catre banca emitenta pâna la termenul limita de depunere a 

ofertelor; prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o 

societate bancara/de asigurari completand Formularul nr. 1(sau un alt 

model care sa contina cel putin datele din acest formular). Autoritatea 

contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul 

pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in 

oricare din situatiile prevazute la art. 87 din HG 925/2006. Garantiile de 

participare vor fi restituite de Autoritatea contractanta conform art.88 din 

HG 925/2006. Pentru garantiile de participare constituite in alta moneda 



decat cea nationala, se va avea in vedere cursul de schimb oficial al 

BNR, la data publicarii invitatiei de participare pe site-ul Companiei. 

Garantia de participare se va completa si se va depune în original (la 

adresa mentionata la punctul I.1) pana cel tarziu la termenul limita de 

depunere ofertelor 

  

 

 

III.2 CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1)   Criterii de calificare 

Criterii de calificare 

 

Denumire   

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 

comertului sau al profesiei 
 

 Descriere: 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

 

Cerinta nr. 1 - eligibilitate 

Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: 

Declaratie pe proprie raspundere  Formular nr.3 completat in original  + Cazier fiscal al 

operatorului economic + Cazier judiciar al operatorului economic  

In conformitate cu art 186 alin (2) si art. 190 alin(2) din OUG 34/2006, declaratia privind 

neincadrarea in dispozitiile art 180 din OUG 34/2006 se va prezenta si de catre tertul 

sustinator.  

Cerinta nr. 2  

Neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare  

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: 

 a)declaratie pe proprie raspundere Formular nr.3 completat in original  

b) certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat) din care sa reiasa 

situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita 

de depunere a ofertelor, 

c)certificat de taxe si impozite locale(datorii la bugetele locale) din care sa reiasa situatia 

obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de 

depunere a ofertelor.  

Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care înregistreaza 



datorii la bugetul consolidat precum si la cel local pentru sediul social inregistrat la ONRC 

(indiferent de cuantumul acestora)– documentele prezentate trebuie sa ateste faptul ca 

ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut 

termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice române documentele 

se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru 

persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu 

originalul si vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata. Tertul sustinator nu trebuie 

sa se incadreze in prevederile art 181,lit.a),c^1),d) din OUG 34/2006. In cazul asocierii, 

certificatele solicitate mai sus vor fi prezentate de fiecare membru al asocierii. 

In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea 

situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe 

proprie raspundere potrivit art.11, alin.(4) din HG 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin 

aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr. 509/2011. 

Cerinta nr. 3  

Prezentarea certificatului de participare cu oferta independenta, conform Ordinului 

Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor 

Publice nr. 314/2010 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: 

Se va completa Formularul nr.4 in original – Declaratie de participare la licitatie cu oferta 

independenta.  

Cerinta nr. 4  

Neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din ordonanta din 

OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari ulterioare prin Legea nr. 337/2006, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: 

Completarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1, conform 

Formularului nr.5 completat in original – Declaratie privind neincadrarea la art.69^1 din 

OUG nr. 34/2006. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in 

ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul 

articolului mentionat sunt urmatoarele: Administratori: Monda Radu Marian; Dascalescu 

Vasile; Cucu Florin;  Preda Leonida.Director General, administrator executiv: 

Ionut-Catalin Dughir, Director Economic, administrator executiv: Maria-Elena Gradinaru,  

Director Dezvoltare: Gheorghita Zaharia, Director Comercial: Victor-Petcu Movila; 

membrii comisiei de evaluare:  Ichim Daniel,  Balan Luminita,  Ioniche Silvia-Corina, 

Cojocaru Alina- Mihaela,  Gheorghiu Marcanasu Cristian Ion. Declaratia se va completa 

si de tertul sustinator (daca este cazul), iar in cazul unei asocieri, de catre fiecare membru 

al asocierii. 

Cerinta nr. 5  

Declaratie privind calitatea de participant la procedura. 

Completare : Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formular 6. 

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Cerinta nr. 1 

Ofertantul trebuie sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica si, 

dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional prin - Certificat 



constatator eliberat de Ministerul Justitiei Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte 

domeniul de activitate principal/ secundar. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator 

trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor. 

Persoanele juridice straine vor prezenta: documentele echivalente cu cele solicitate mai 

sus, emise de autoritati/institutii abilitate din alte state, care vor fi prezentate in copii 

conforme cu originalul (semnate si stampilate) traduse in limba romana si autentificate la 

un notar public; documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori 

apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile 

legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie 

sa fie emise de autoritatile competente ale tarii respective, traduse in limba romane de un 

traducator autorizat si legalizate. Se solicita Certificat de rezidenta fiscala sau Declaratie 

(evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs. 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: 

Pentru persoanele juridice române  

Documente de confirmare:  

1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului care va cuprinde 

informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, si din care sa rezulte 

domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora  Ofertantului 

clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul 

procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC in original sau copie 

legalizata. In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte certificatul constatator 

din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a 

activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.  

Pentru persoanele juridice straine 

Documente de confirmare:  

1.Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori 

apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a 

operatorului economic. Documentele prezentate trebuie sa fie emise de autoritatile 

competente ale tarii respective, traduse in limba romana de un traducator autorizat si 

legalizate. Se solicita Certificat de rezidenta fiscala  sau Declaratie(evitarea dublei 

impuneri) valabil pentru anul in curs. 

 

 

 

Capacitatea economica si financiara 

 

 Descriere: 

Cerinta 1  

Cifra medie de afaceri globala  pe ultimiii 3 ani - 2012; 2013 si 2014 trebuie sa fie cel putin egala cu 

90.000 lei. Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua 

în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul 

respectiv. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate in limba romana a 

documentelor solicitate mai sus. 

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor –persoane juridice romane si 

persoane juridice straine- prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la 

aliniatul precedent nu sunt relevante 

   Modalitatea de indeplinire  

 Declaratie privind cifra medie de afaceri globala , Formular nr.7, completat in original 



Declaratie privind cifra medie de afaceri globala, insotita de documente justificative: declaratie pe 
propria raspundere privind cifra medie de afaceri globala  pe ultimii 3 ani-2012, 2013 si 2014 trebuie 
sa fie cel putin egala cu 90.000 lei; copii certificate pentru conformitate cu originalul ale situatiilor 
financiare ale ofertantului din ultimii 3 ani. Documentele solicitate(bilanturile contabile sau alte 
documente edificatoare conform art.185,alin(2) din OUG34/2006)trebuie sa fie inregistrate la organele 
competente, depunerea acestora in cadrul procedurii  putandu-se face in original, copie legalizata sau 
copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Pentru calcularea nivelului minim impus cerintei de 
calificare se va utiliza cursul mediu BNR leu/valuta aferent fiecarui an 

 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

 

Descriere:  

Cerinta nr.1 Experienta similara 

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare celor ce fac obiectul prezentului 

contract in valoare cumulata de cel putin 90.000  lei fara TVA la nivelul a maximum 2 contracte, din 

ultimii  3 ani. Experienta similara se demonstreaza prin prezentarea de certificate /documente emise 

sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar. Pentru 

documentele prezentate exprimate in alte monede se va folosi pentru calculul echivalentei un curs 

mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. 

Modalitatea de indeplinire  

Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare celor care fac obiectul prezentului 

contract, in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari indiferent daca acestia din 

urma sunt autoritati contractante sau clienti privati ( Formularul nr. 8) Ofertantul sa demonstreze ca a 

prestat servicii similare in valoare cumulata de cel putin 90.000 lei, la nivelul a maximum 2 contracte. 

Experienta similara se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau 

contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar. Pentru documentele 

prezentate exprimate in alte monede se va folosi pentru calculul echivalentei un curs mediu anual 

lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. 

Standarde de asigurare a calităţii 

Cerinta nr. 1 

Ofertantul sa aiba implementat Standardul de Management al Calitatii în conformitate cu ISO 9001 

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are 

implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac 

obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat 

vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu, urmeaza 

aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta 

stabilite de acesta. 

Modalitatea de indeplinire  

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are 

implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac 

obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat 

vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza 

aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta 

stabilite de acesta 

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 



 Modalitate de desfasurare: Procedura offline 

 CRITERII DE ATRIBUIRE 

 Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut 

 

IV. Se va organiza o etapa finala licitatie „electronica”: DA 

Ofertantilor a caror oferte vor fi declarate admisibile de catre Comisia de evaluare li se vor comunica 

urmatoarele: 

1. locul pe care se afla oferta in clasamentul preturilor ofertate(locul 1 este pretul cel mai scazut); 

2. solicitarea de reofertare a pretului contractului- obligatoriu mai mic decat cel din oferta initiala -  

in termen de 48 ore de la Comunicarea locului din clasament pe care se afla oferta depusa. 

3. comunicarea ofertantului castigator, cu pretul cel mai scazut in urma reofertarii. 

 

 INFORMATII ADMINISTRATIVE 

   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: www.apaserv.eu 

link-ul:http://www.apaserv.eu/index.php?page=Noutati, rubrica Achizitii 

 

 Limba de redactare a ofertei: Romana 

  Moneda in care se transmite oferta de pret: lei 

 

  
Data limita de depunere a ofertelor: 21.07.2015, ora 09:00 

  Data si ora deschiderii ofertelor: 21.07.2015, ora 12:00 

  
Perioada de valabilitate a ofertei: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

 MOD DE FINANTARE 

  Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu 

  Tip de finantare: Alte fonduri- fonduri proprii 

 

 

http://www.apaserv.eu/

