PRIMARIA COMUNEI GOLESTI
JUDETUL VALCEA
Nr. 746 / 23.02.2015
PRIMAR,
SERBAN GHEORGHE

NOTA JUSTIFICATIVA
STABILIREA CERINTELOR MINIME DE CALIFICARE
- conform art. 8, alin.(2) din HGR Nr.925 /2006 – actualizata –
A. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI SI ALEGEREA PROCEDURII DE ACHIZITIE
Obiectiv: ” INFIINTARE SERVICIU PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN
COMUNA GOLESTI, PRECUM SI DOTAREA ACESTUIA”, Judetul Valcea
- Dotarea serviciului de administrare a domeniului public prin achizitionarea unui buldoexcavator cu
accesorii.

2. Codul de clasificare CPV

43310000-9 Utilaje pentru lucrari publice

3. Pozitia in programul anual de achizitii: Lista pe anul 2015
4. Valoarea estimata a achizitiei conform Notei justificative nr. 715/18.02.2015
Valoarea totala estimata fara TVA: 273.023 RON fara TVA
Furnizare utilaj ” INFIINTARE SERVICIU PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN
COMUNA GOLESTI, PRECUM SI DOTAREA ACESTUIA”, Judetul Valcea
- Dotarea serviciului de administrare a domeniului public prin achizitionarea unui buldoexcavator cu
accesorii.”

5.Procedura achizitiei conform legislatiei: CERERE DE OFERTE.
Obiectivul propus va fi un contract de tip furnizare, a unui buldoexcavator accesorizat cu cupa
incarcator multifunctionala, cu cupa de excavare (600 mm) ,cu cupa de excavare (300 mm),cu cupa de
taluzare, cu ciocanul hidraulic (picon), cu lama pentru zapada cu actionare hidraulica .
Achizitia necesita experienta in domeniu, fapt pentru care este necesar sa apreciem ofertantii
si in functie de experienta, aptitudinile, eficienta si eficacitatea acestora, situatie in care se vor
solicita indeplinirea unor cerinte minime de calificare cu privire la situatia personala,
profesionala , tehnica si financiara având în vedere prevederile art. 176 lit. b)-e) din O.U.G. nr.
34/2006, art.181,art. 184, art. 185, art.188, aln. 3, lt.a)-f),art. 189, art.198, art. 194, art. 195, art. 196
din O.U.G. nr. 34/2006, art. 69 indice 1 din Ordinul nr. 314/2010 si dispozitiile art. 8 alin. (2) din H.G.
nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publica din O.U.G. nr. 34/2006;astfel:
B. STABILIREA CERINTELOR MINIME DE CALIFICARE REFERITOARE LA SITUATIA
PERSONALA SI PROFESIONALA A OFERTANTULUI
Pentru a-si demonstra situatia personala si profesionala ofertantul va depune urmatoarele
documente :
1. DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 180 SI ART. 181 DIN
ORDONANŢĂ
Justificare: Operatorii economici vor atasa Formularul nr.4 (Declaratie privind neîncadrarea în
situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr.34/2006, aprobata cu
modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) completat
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Si (Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a
guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare) completat.
Justificare:se solicita pentru a demonstra solvabilitatea ofertantului.
In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentele
mentionate . Cerinta este impusa tuturor ofertantilor asociati.
In cazul in care oferta are sustinere tehnica/ profesionala/financiara persoana care asigura
sustinerea( tert sustinator) va prezenta declaratia privind neincadrarea in prevederile art.180 din
OUG 34/2006
2. CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE CU OFERTĂ INDEPENDENTA
Justificare: Se certifică faptul că participarea la procedură este făcută în concordanţă cu
regulile de concurenţă conform ORDIN Nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a
certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă - completare Formularul 5;
In cazul in care oferta este depusa in asociere, se va prezenta un singur formular semnat in
numele asocierii.
3.
DECLARATIE PRIVIND NEANCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 69 1, DIN OUG 34/2006
ACTUALIZATAJustificare: Se certifică faptul că participarea la procedură este făcută în concordanţă cu
regulile de evitare a conflictului de interese . Declaraţie pe proprie răspundere ( Formular nr.6 )
In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate .
Cerinta este impusa tuturor ofertantilor asociati. In cazul in care oferta are sustinere tehnica/
profesionala/financiara sau prezinta subcontractant persoana care asigura sustinerea( tert sustinator)
si/sau subcontractantul va prezenta declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691din OUG
34/2006.
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autorităţii
contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul
articolului menţionat sunt următoarele: Primar – SERBAN GHEORGHE, Viceprimar - ROPINA
DUMITRU, Secretar – DINCA NICUSOR, Contabil – RADULEA FLORINA, Inginer - Radu Viorel, Consilieri
locali – IDU GHEORGHE , TOIU ION, SIMEANU CONSTANTIN, DIMA CONSTANTIN COSMIN ,
MUSTATEA CRISTIAN IULIAN, CONSTANTIN GHEORGHE CLAUDIU , MOSOR TUDOR, RADU GHEORGHE,
VOINEA CONSTANTIN, JIANU NICOLAE .
4. DOCUMENTE ELIBERATE DE AUTORITATILE LEGALE COMPETENTE :
Justificare:Acest document conferă autorităţii contractante posibilitatea de a pune în aplicare
prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006.
1.Certificatul Fiscal eliberat de Administratia Finantelor Publice
2.Certificatul Fiscal eliberat de Autoritatile Publice Locale de la adresa sediului social al
ofertantului
Nota: Din Certificatele Fiscale 1) si 2) trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul
lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. Certificatele fiscale se vor
atasa în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” pentru
persoanele juridice române, respectiv original sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
si traducere legalizata în limba româna, în cazul persoanelor juridice straine. Înregistrarea de datorii
restante fata de obligatiile fiscale va atrage eliminarea ofertantului în cauza.
- Se va prezenta Cazierul fiscal al companiei, eliberat de DGFP/ANAF in original, copie legalizata sau
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
- Se va prezenta Cazierul judiciar al societatii in original, copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”
Nota: În caz de asociere documentele se vor depune de fiecare asociat în parte.
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5. CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI – Atasarea
Certificatului constatator, în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul” emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Datele/informatiile
precizate in Certificatul Constatator trebuie sa fei reale/actuale la data limita de depunere a
ofertelor.
Nota: În caz de asociere se va depune de fiecare asociat în parte, pentru partea din contract pe care o
realizeaza.
Justificare:Documentul confirmă dacă ofertantul are obiect de activitate principal şi/sau
secundar corespunzător exercitării activităţii profesionale în vederea îndeplinirii contractului.
Permite verificarea existenţei obiectului de activitate principal şi/sau secundar corespunzător
exercitării activităţii profesionale, verificarea dacă persoana juridică se află în proces de lichidare
(conform Legii 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment (conform Legii 85/2006,
republicată si ca este „fictiv”, precum si a se vedea codul unic de înregistrare, numărul de ordine din
registrul comerţului.
Persoane juridice /fizice straine
1.Cerinta obligatorie:
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal înregistrati.
Mod de dovedire:
Se vor atasa copii lizibile conform cu originalul, si traducere certificata în limba româna, dupa
documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional , conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
Se va prezenta Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile
pentru anul calendaristic în curs.
2.Cerinta obligatorie
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa desfasoare activitatea economica
corespunzatoare obiectului procedurii
Mod de dovedire:
Se vor atasa documentele relevante, în original sau copie legalizata sau copii lizibile cu mentiunea
„conform cu originalul” si traducere certificata în limba româna, emise de autoritatile competente din
tara în care îsi are sediul operatorul economic, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: În caz de asociere se va depune de fiecare asociat în parte, pentru partea din contract pe care o
realizeaza.
Atentie:
Ofertantul clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul
procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentului in original /
copie legalizata, daca acest certificat a fost prezentat in copie conform cu originalul.
C. STABILIREA CERINTELOR MINIME PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA
Pentru a-si demonstra situatia tehnica si profesionala ofertantul va depune urmatoarele
documente :
1. EXPERIENTA SIMILARA
Justificare: permite selectarea unui operator economic care deţine suficientă experienţă specifică în
domeniu, reducându-se astfel riscul de neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a contractului.
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada ca au livrat in ultimii 3 ani produse similare celor
ce fac obiectul prezentei proceduri. Pentru dovedirea unei experiente similare ofertantii trebuie sa
indeplineasca urmatorul nivel minim:Indeplinirea de catre ofertant , in ultimii 3 ani , a unei experiente
similare de livrare de produse in valoare cumulata de minim 273.023 lei fara TVA.
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Dovada indeplinirii acestei experiente similare se face, in mod obligatoriu, cu documente
constatatoare/procese verbale de receptie sau orice alte documente doveditoare emise sau
contrasemnate de catre beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse similare. In cazul in care
beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea
obtinerii unei confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o
declaratie a operatorului economic.
Justificare :Conform Devizului Genral intocmit conform HG nr. 28/2008 valoarea investitiei
de baza pentru dotarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat din comuna
Golesti prin achizitionarea unui buldoexcavator accesorizat cu cupa incarcator multifunctionala, cu
cupa de excavare (600 mm) ,cu cupa de excavare (300 mm),cu cupa de taluzare, cu ciocanul hidraulic
(picon), cu lama pentru zapada cu actionare hidraulica este de 273.023 lei fara TVA, conform pct. 4.4
din Anexa 3 la Contractul de Finantare,conform prevederilor art. 9 lit. a din HG nr. 925/2006 , cu
modif si complet ulteriore
Nu se accepta contracte mai vechi de 3 ani .
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea
acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de
a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm care trebuie să
garanteze autorităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situația în care
contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, scop în care terțul susținător va
depune documente din care să rezulte propria experiență similară . Persoana ce asigura sustinerea
tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu
toate modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care oferta este depusa in asociere, oricare dintre asociat va putea prezenta documentul
mentionat Iar cerinta va fi considerata indeplinita daca cel putin unul din asociati prezinta
documentul.
Se vor atasa;
i) Fisa de experienta similara , Certificari sau orice alte documente.
Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea, perioada (inclusiv data incheierii
contractului) si locul de furnizare a produselor;
În cazul în care contractele invocate ca experienta similara conţin clauze de confidenţialitate, care
împiedică prezentarea acestuia în integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract
si anexele acestuia care conţin referinţele privind: părţile contractante, obiectul contractului cu
specificarea categoriilor de produse enuntate la punctul 1.a), durata contractului, preţul contractului
si valorile pe categori de produse precum şi semnăturile/ştampila părţilor. Operatorii economici
nerezidenţi vor prezenta copiile respective însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba
română.Pentru calculul preţului contractului exprimat în altă monedă decât Lei se va folosi cursul
mediu comunicat de către Banca Naţională a României pentru anii în care au fost încheiate
contractele respective.
2. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII în conformitate cu SR EN
ISO 9001 asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru activitatea de furnizare.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atestă că acesta are
implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calităţii pentru activitătea ce face
obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.
Operatorii economici care nu deţin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care să ateste
conformitatea cu standardul specificat sau dacă nu urmează aceleaşi metode din standard, trebuie să
dovedească că îndeplinesc nivelurile de performanţă stabilite de acesta.
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In cazul in care oferta este depusa in asociere, unul sau mai multi vor putea prezenta
documentul mentionat cu anexele aferente pentru partea din contract pe care o realizeaza
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintele privind asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat
D. STABILIREA CERINTELOR MINIME PRIVIND CAPACITATEA FINANCIARA
Declaraţie privind cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani respectiv 2012, 2013 si 2014 egala
sau mai mare de: 546.046 lei
Documente relevante:
bilanţul contabil secţiunea contul de profit şi pierderi pe ultimii 3 ani respectiv (2012, 2013,2014)sau
extrase de bilanţ înregistrat la organele competente, raport de audit, după caz, sau orice alte
documente echivalente edificatoare, în copie legalizată sau certificate ”conform cu originalul”
Informatii despre cursurile medii anuale de conversie se regasesc pe site-ul www.bnr.ro
Justificare:Protejarea autorităţii contractante în sensul evitării atribuirii contractului unui operator
economic al cărui volum de activitate nu corespunde cu dimensiunile contractului supus atribuirii sau
indicatorii economici din activitatea acestora nu garantează buna furnizare a contractului.Ne
asiguram ca ofertantul are capacitatea financiara de a rezolva enentualele dificultati in
indeplinirea acestuia.
Valoarea minima solicitata a cifrei de afceri este , conform prevederilor HG nr. 925/2006, art.
9 ,lit. b, sub pragul dublului valorii estímate.
(273.023 (valoarea utilajului cf. Devizului general) x 2 = 546.046)
- Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri 50 % va prezenta o
declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 OUG Nr.24 / 2006 de modificare si completare
Legii Nr.346 / 2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.
In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat iar
nivelul cifrei medii de afaceri se va considera cel cumulat .
Aceste cerinte minime impuse de catre autoritatea contractanta nu conduc la restrictionarea
participarii la procedura de atribuire si respecta principiul proportionalitatii, acoperind riscul
neandeplinirii
Secretar
Jr. DINCA NICUSOR
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