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VOLUMUL 1 SECȚIUNEA 1 - INSTRUCȚIUNI PENTRU 

OFERTANȚI 

REF. PUBLICAȚIE: ____________________ 

 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate și fără restricții condițiile speciale 

și generale care reglementează contractul ca bază unică a acestei proceduri de licitație, 

oricare ar fi propriile condiții de vânzare, la care renunță prin prezenta. Ofertanții trebuie 

să examineze cu atenție și să respecte toate instrucțiunile, formularele, prevederile 

contractului și specificațiile conținute în acest dosar de licitație. Nedepunerea unei oferte care 

să conțină toate informațiile și documentația solicitate în termenul limită va duce la 

respingerea ofertei. Nu poate fi luată în considerare nicio rezervă în ofertă în ceea ce privește 

dosarul de licitație; acest lucru poate duce la respingerea imediată a ofertei fără o evaluare 

suplimentară. 

Aceste instrucțiuni stabilesc regulile de depunere, selecție și implementare a contractelor 

finanțate în cadrul prezentei cereri de ofertă, în conformitate cu prevederile ghidului practic, 

care este aplicabil prezentei cereri (disponibil pe internet la această adresă: http:/ 

/ec.MDLpa.eu/MDLpeaid/prag/document.do). 

Cum să completați aceste instrucțiuni standard pentru ofertanți. 

Vă rugăm să introduceți informațiile între parantezele <>, așa cum este indicat pentru 

fiecare procedură de licitație. Parantezele pătrate [ ] și părțile umbrite în gri indică opțiuni 

de alegere: acestea trebuie incluse atunci când este cazul, dar trebuie modificate doar în 

cazuri excepționale, dictate de cerințele unei anumite licitații. 

Toate celelalte părți ale acestor instrucțiuni standard trebuie lăsate neschimbate. În 

versiunea finală a instrucțiunilor pentru ofertanți, vă rugăm să nu uitați să ștergeți acest 

paragraf, orice alt text cu evidențiere galbenă și să suprimați toate parantezele. 

Vă rugăm să rețineți: 

[Depunerea electronică] se aplică cazurilor de proceduri deschise în gestiune directă. 

 

[Depunerea pe hârtie] se aplică pentru: 

-proceduri deschise sub management indirect 

-proceduri locale deschise sub management direct si indirect
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 PARTEA GENERALĂ 

1. INSTRUCȚIUNI GENERALE 

1.1. Ofertanții trebuie să liciteze pentru toate lucrările cerute de dosar. Nu vor fi 

acceptate oferte pentru loturile incomplete. 

1.2. Orarul 

 DATA TIMP* 

Termenul limită pentru 

solicitarea oricăror informații 

suplimentare de la Autoritatea 

Contractantă 

< Data cu 21 de zile înainte de 

termenul limită pentru ofertele indicat 

în Anunțul de participare > 

24 august 2022 

(10 :00 

EEST) 

Ultima dată la care sunt emise 

informații suplimentare de către 

Autoritatea Contractantă 

< Data cu 8 zile înainte de termenul 

limită de depunere a ofertelor indicat 

în Anunțul de participare > 

06 septembrie 2022 

- 

Termenul limită pentru 

depunerea ofertelor 

După cum se indică în Anunțul de 

participare (IV.2.2) 

15 septembrie 2022 

(10 :00 

EEST) 

Sesiune de deschidere a 

licitațiilor 

După cum se indică în anunțul de 

participare (IV.2.7) 

15 septembrie 2022 

(10 :00 

EEST) 

Notificarea atribuirii 

ofertantului castigator 

< Data de cel mult 90 de zile de la data 

limită de depunere a ofertelor >  

12 octombrie 2022 

- 

Semnarea contractului < Data de cel mult 150 de zile de la 

data limită de depunere a ofertelor >  

12 noiembrie 2022 

- 

 * Toate orele sunt în fusul orar al țării Autorității Contractante  

  Ɜ Data provizorie 

2. FINANȚARE 

Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană, în conformitate cu regulile din 

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014 – 2020 și Regulamentul 

236/2014. 

Proiectul este cofinanțat de Primăria mun.Bălți, Republica Moldova. 

3. PARTICIPARE 

3.1. Cerințele de eligibilitate detaliate în Informații suplimentare despre anunțul de 

participare (Anexa A5f) se aplică tuturor membrilor unei asocieri în 

participație/consorțiu și tuturor subcontractanților, precum și tuturor entităților 

pe a căror calitate se bazează ofertantul pentru criteriile de selecție. Fiecare 
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ofertant, membru al unei asocieri/consorțiu, fiecare entitate care furnizează 

capacitate, fiecare subcontractant și fiecare furnizor trebuie să certifice că 

îndeplinesc aceste condiții. Aceștia trebuie să își dovedească eligibilitatea 

printr-un document datat cu mai puțin de un an înainte de termenul limită de 

depunere a ofertelor, întocmit în conformitate cu legislația sau practica lor 

națională sau prin copiile documentelor originale care menționează constituția 

și/sau statutul juridic și locul înregistrarea și/sau sediul statutar și, dacă este 

diferit, locul administrației centrale. Autoritatea contractantă poate accepta 

alte dovezi satisfăcătoare că aceste condiții sunt îndeplinite.  

3.2. Persoane fizice, societăți sau întreprinderi care se află într-o situație prevăzută în secțiunea 

2.4. (măsuri restrictive UE), 2.6.10.1. (criterii de excludere) sau 2.6.10.1.2. (respingerea 

unei proceduri) din ghidul practic (PRAG), nu au dreptul să participe la această procedură 

de licitație sau să li se atribuie un contract. În cazul în care vor face acest lucru, oferta lor 

va fi considerată necorespunzătoare sau, respectiv, neregulată. Ofertanții trebuie să prezinte 

declarații care să ateste că nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere enumerate în 

Secțiunea 2.6.10.1. a ghidului practic. Declarațiile trebuie să acopere toți membrii unei 

asocieri în participație/consorțiu și trebuie, de asemenea, depuse de orice subcontractant 

sau entitate furnizoare de capacitate. Ofertanții vinovați de fals în declarații pot suporta și 

penalități financiare de până la 10% din valoarea totală a contractului și excludere, în 

conformitate cu Regulamentul financiar în vigoare.. 

Situațiile de excludere menționate la subclauza 3.2 se aplică tuturor membrilor unei asocieri în 

participație/consorțiu, tuturor subcontractanților și tuturor furnizorilor ofertanților, precum și 

tuturor entităților pe a căror calitate se bazează ofertantul pentru criteriile de selecție..  

3.3. Subcontractarea este permisă, dar contractantul își va păstra răspunderea 

integrală față de autoritatea contractantă pentru executarea contractului în 

ansamblu. A se introduce numai în cazul în care autoritatea contractantă 

identifică anumite activități critice care nu pot fi subcontractate [Autoritatea 

contractantă solicită ca următoarele sarcini critice să fie îndeplinite direct de 

ofertantul însuși sau, în cazul în care oferta este depusă de un grup de 

operatori economici, de un participant in grup: 

1 <Sarcina critică 1 (de definit)> 

2 <Sarcina critică 2 (de definit)> 

3...etc]  

[Numai EDF: La selectarea subcontractanților, contractantul trebuie să acorde prioritate 

persoanelor fizice, companiilor sau firmelor din statele ACP capabile să execute lucrările 

solicitate în condiții similare.] 

4. NUMAI O OFERTA PE OFERANT 

O companie nu poate licita pentru un anumit contract atât individual, cât și ca membru al 

unei asocieri în comun/consorțiu. Participarea unui ofertant la mai mult de o licitație pentru 

un contract va avea ca rezultat descalificarea tuturor acelor oferte pentru acel contract în care 

este implicată partea. Aceeași companie poate participa ca subcontractant la licitații diferite 

numai dacă acest lucru este justificat de natura specifică a pieței și autorizat de autoritatea 

contractantă.. 
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5. CHELTUIELI DE LICITARE 

5.1. Ofertantul va suporta toate costurile legate de pregătirea și depunerea ofertei. 

Autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru astfel 

de costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii. 

5.2. Autoritatea contractantă nu va fi responsabilă și nici nu va acoperi orice 

cheltuieli sau pierderi suportate de ofertant prin vizite și inspecții la fața 

locului sau orice alt aspect al ofertei sale.  

6. VIZITAREA SANTIERULUI ȘI ȘEDINȚA DE CLARIFICARE 

6.1. Ofertantul este [sfătuit] [obligat] să viziteze și să inspecteze șantierul lucrărilor și 

împrejurimile acestuia în scopul evaluării, pe propria răspundere, pe cheltuiala și riscul 

său, a factorilor necesari pregătirii ofertei și semnării contractului pentru lucrări (data, ora 

și locul, a se vedea informațiile suplimentare despre anunțul de participare.) 

6.2. O întâlnire de clarificare și/sau o vizită la fața locului [va] [nu va fi] organizată de către 

autoritatea contractantă (data, ora și locul, a se vedea informațiile suplimentare despre 

anunțul de participare). 

6.3. Procedura deschisă: [Procesul verbal al [ședinței de clarificare și vizitei la fața locului] 

[vizita la fața locului] va fi publicat pe site-ul web TED eTendering . Ca dovadă a 

participării, ofertanții vor primi un certificat de vizită la fața locului.]. 

Procedura deschisă locală: [Procesul-verbal al [ședinței de clarificare și vizitei la fața 

locului] [vizita la fața locului] va fi <publicat pe site-ul web TED eTendering> sau 

<introduceți alte media, după caz> sau <comunicat participanților> . Ca dovadă de 

participare, ofertanții vor primi un certificat de vizită la fața locului.] 

7. CONȚINUTUL DOCUMENTELOR DE LICITAȚIE 

Setul de documente de licitație cuprinde documentele specificate în scrisoarea de invitație. 

Ofertanții sunt singurii răspunzători pentru examinarea cu atenție corespunzătoare a 

documentelor de licitație, inclusiv a documentelor de proiectare disponibile pentru inspecție 

și a oricărei modificări aduse documentelor de licitație emise în perioada de licitație, precum 

și pentru obținerea de informații fiabile cu privire la orice condiții și obligații care pot afecta 

în orice fel suma sau natura licitației sau execuția lucrărilor. În cazul în care ofertantul este 

câștigător, nu va fi acceptată nicio cerere de modificare a sumei ofertei pe motiv de erori sau 

omisiuni în obligațiile ofertantului descrise mai sus. 

8. EXPLICAȚII PRIVIND DOCUMENTELE DE LICITAȚIE 

8.1. Ofertanții pot trimite întrebări în scris la următoarea adresă cu până la 21 de zile înainte de 

termenul limită de depunere a ofertelor, specificând referința publicării și titlul contractului: 

E-mail: serviciulachizitiipublice@gmail.com 

Autoritatea contractantă trebuie să răspundă la toate întrebările ofertanților cu cel puțin 8 

zile înainte de termenul limită de primire a ofertelor. 

serviciulachizitiipublice@gmail.com
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8.2. Întrebările și răspunsurile vor fi publicate pe pagina oficială a Primăriei mun.Bălți 

www.balti.md. Site-ul web va fi actualizat în mod regulat și este responsabilitatea ofertantului să 

verifice actualizările și modificările în perioada de depunere. 

9. MODIFICĂRI LA DOCUMENTELE DE LICITAȚIE 

9.1. Autoritatea contractantă poate modifica documentele de licitație prin 

publicarea modificărilor cu până la 8 zile înainte de termenul limită de 

depunere a ofertelor..  

9.2. Fiecare modificare publicată va constitui o parte a documentelor de licitație și 

va fi publicată pe pagina oficială a Primăriei mun.Bălți 

https://balti.md/investitii/proiecte/proiecte-in-curs-de-implementare/ 

9.3. Autoritatea contractantă poate, după caz și în conformitate cu clauza 18, să 

prelungească termenul de depunere a ofertelor pentru a oferi ofertanților timp 

suficient pentru a lua în considerare modificările la pregătirea ofertelor lor.. 

PREGĂTIREA OFERTELOR 

10. LIMBA OFERTELOR 

10.1. Oferta și toată corespondența și documentele legate de oferta schimbate de 

ofertant și autoritatea contractantă trebuie să fie scrise în limba de procedură, 

care este româna. Toată corespondența referitoare la plăți, inclusiv facturile și 

certificatele de plată intermediară și finală, trebuie de asemenea trimisă 

autorității contractante în limba română. 

10.2. În cazul în care documentele justificative nu sunt scrise într-una dintre limbile 

oficiale ale Uniunii MDLpene, trebuie atașată o traducere în limba cererii de 

ofertă. În cazul în care documentele sunt într-o limbă oficială a Uniunii 

MDLpene, alta decât engleza, se recomandă insistent să se furnizeze o 

traducere în limba cererii de ofertă, pentru a facilita evaluarea documentelor. 

11.  CONȚINUTUL ȘI PREZENTAREA OFERTEI 

11.1.1.  Ofertele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

11.1.2.  Ofertele trebuie să cuprindă documentele și informațiile din Clauza 12 de mai jos. 

11.1.3.  Oferta trebuie semnată în numele ofertantului/societății mixte/consorțiului de către o 

persoană sau persoane autorizate în mod corespunzător în acest sens, împuternicite 

prin împuternicire depusă în conformitate cu Formularul 4.3 din Volumul 1, Secțiunea 

4 din dosarul de licitație. 

11.1.4. Paginile relevante ale documentelor specificate în Clauza 12 trebuie să fie semnate așa 

cum este indicat. 

11.1.5. Ofertantul trebuie să furnizeze toate documentele cerute de dosarul de licitație. Toate 

aceste documente, fără excepție, trebuie să respecte cu strictețe aceste condiții și 

prevederi și să nu conțină modificări aduse de ofertant. Ofertele care nu respectă 

cerințele din dosarul de licitație pot fi respinse. 

www.balti.md
https://balti.md/investitii/proiecte/proiecte-in-curs-de-implementare/


2021.1 Page 8 of 31 

d4b_itt_en - IPO 

11.2. Fie[Lucrările nu sunt împărțite în loturi. Ofertele trebuie să fie pentru toate cantitățile 

indicate.] 

Sau [Acolo unde lucrările au fost împărțite în loturi: Ofertantul poate depune o ofertă pentru 

[un singur lot] [mai multe sau toate loturile]. 

11.2.1. Fiecare lot va forma un contract separat, iar cantitățile indicate pentru diferite loturi 

vor fi indivizibile. Ofertantul trebuie să ofere întreaga cantitate sau cantitățile indicate pentru 

fiecare lot. În niciun caz nu vor fi luate în considerare oferte pentru o parte din cantitățile 

solicitate. 

11.2.2. [Un ofertant poate include în oferta sa discountul global pe care l-ar acorda în cazul 

în care i se atribuie unele sau toate loturile pentru care a depus o ofertă. Reducerea trebuie 

indicată în mod clar, astfel încât să poată fi anunțată la ședința de deschidere a licitațiilor 

publice]. 

11.2.3. Contractele vor fi atribuite lot cu lot, dar autoritatea contractantă trebuie să aleagă 

soluția globală cea mai favorabilă ținând cont de reducerile oferite.] 

12. INFORMAȚII/DOCUMENTE FURNIZATE DE OFERANT 

12.1. Toate ofertele trebuie să cuprindă următoarele informații și documente 

completate corespunzător: 

12.1.1. Formular de ofertă, împreună cu Anexa 1 semnată „Declarație de onoare privind 

criteriile de excludere și criteriile de selecție "1  

[în cazul procedurilor deschise: Se va depune o copie a Declarației originale semnate. 

Originalul va fi păstrat de ofertant și poate fi solicitat de către Autoritatea 

Contractantă.]  

[în cazul procedurilor locale deschise: Se vor depune originale semnate ale Declarației 

de onoare.] 

Apendicele care va fi utilizat numai de NEAR numai în contractele FIDIC: [și Anexa 

2 „Apendicele” acesteia], folosind formularul furnizat în Volumul 1, Secțiunea 2;  

12.1.2. Documentația cerută în chestionarul din Volumul 1, Secțiunea 4, inclusiv toate 

formularele atașate; 

12.1.3. Formularele prevăzute în Volumul 4: 

[pentru contractele forfetare: 

Volumul 4.2.2 — Rezumat; 

Volumul 4.2.3 — Defalcarea prețului forfetar; 

[Volum 4.2.4 — dacă este cazul: program zilnic de lucru;] 

Volumul 4.2.5 — Defalcare detaliată a prețurilor. 

Defalcarea prețului forfetar și defalcarea detaliată a prețurilor nu derogă în niciun fel 

de la clauza care prevede că, într-un contract forfetar, prețul total al contractului 

rămâne fix, indiferent de cantitatea de muncă efectiv efectuată.. ] 

                                                      
1 See PRAG 2.6.10.1.3 A) 
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[pentru contracte cu preț unitar: 

Volumul 4.3.2 — Lista cantităților; 

Volumul 4.3.3 — Programul de prețuri; 

[Volum 4.3.4 — dacă este cazul: program zilnic de lucru;] 

Volumul 4.3.5 — Defalcare detaliată a prețurilor.] 

12.1.3.1. Prețurile din Volumul 4 se consideră a fi stabilite pe baza condițiilor în vigoare cu 30 de 

zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. 

Defalcarea detaliată a prețurilor trebuie utilizată atunci când este cerută în orice scop în temeiul 

contractului, în special pentru a furniza coeficienții pentru aplicarea formulei de revizuire a 

prețurilor menționate la articolul 48.2 din condițiile speciale. Ofertantul trebuie să furnizeze calcule 

aritmetice clare pentru coeficienții propuși. Pentru ofertele sub pragul internațional (5 000 000 

MDL) nu este obligatoriu ca autoritatea contractantă să solicite ofertanților să furnizeze 

informațiile solicitate în defalcarea detaliată a prețurilor din volumul 4. Cu toate acestea, având în 

vedere că formula de revizuire a prețurilor menționată la articolul 48.2 din condițiile speciale 

utilizează coeficienții prevăzuți de defalcarea detaliată a prețurilor, decizia de a nu solicita 

defalcarea detaliată a prețurilor implică faptul că autoritatea contractantă va folosi formula proprie 

de revizuire a prețurilor stabilită.. 

12.1.4. Situațiile fluxurilor de numerar ca parte a formularului situației financiare (Formularul 

4.4). 

12.1.5. Copii ale celor mai recente documente din care să rezulte organigrama, statutul juridic 

și locul de înregistrare a sediului ofertantului, o împuternicire prin care se 

împuternicește persoana care semnează oferta și toată documentația aferentă. Aceste 

documente trebuie să respecte formularele din Volumul 1, Secțiunea 4 din dosarul de 

licitație: 

A se completa în conformitate cu chestionarul din Volumul 1, Secțiunea 4 

 informații generale despre ofertant (Formularul 4.1) 

 organigrama (Formular 4.2) 

 procura (Formular 4.3). 

12.1.6. Dovezi care arata ca activele lichide si accesul la facilitati de credit sunt adecvate 

acestui contract, confirmate printr-o situatie financiara pentru ultimii trei ani verificata 

de un expert contabil. Aceste dovezi trebuie furnizate folosind Formularul 4.4, 

Situație financiară, din Volumul 1, Secțiunea 4 din documentele de licitație.. 

12.1.7. Proiecții financiare pentru următorii doi ani. Aceste informații trebuie să urmeze 

Formularul 4.4, Situație financiară, furnizată în conformitate cu Volumul 1, Secțiunea 

4 din documentele de licitație. 

12.1.8. Formularul de identificare financiară (Formular 4.5a, Volumul 1) și dosarul persoanei 

juridice (Formular 4.5b, Volumul 1). În cazul în care ofertantul a semnat deja un alt 

contract finanțat de Uniunea Europeană, acesta poate furniza în locul formularelor și 

documentelor justificative fie numerele de dosar primite, fie copii ale formularelor 

furnizate cu acea ocazie, cu excepția cazului în care a intervenit între timp o 

modificare. 

12.1.9. Informații despre calificările tehnice ale ofertantului. Aceste informații trebuie să 

urmeze formularele din Volumul 1, Secțiunea 4 din documentele de licitație și să 

includă: 
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 o prezentare a organizației ofertantului, inclusiv numărul total de 

personal angajat (Formular 4.6.1.1), 

 o listă a personalului propus pentru executarea contractului, cu CV-

urile personalului cheie (Formulare 4.6.1.2 și 4.6.1.3), 

 o listă a fabricii pentru executarea contractului. Descrierile trebuie să 

demonstreze capacitatea ofertantului de a finaliza lucrările și trebuie 

să includă, printre altele, următoarele elemente: 

 < Mașini de șanțuri 

 Instalaţie de deshidratare 

 Instalatie de amestecare si de plasare a betonului 

 Macarale și echipamente de ridicat …> 

Ofertantul trebuie să indice dacă acest echipament este deținut, închiriat sau 

utilizat de un subcontractant. Documentele producătorului care descriu 

complet echipamentul trebuie depuse împreună cu oferta (Formularul 4.6.2); 

 o listă a materialelor și a oricăror bunuri destinate utilizării în lucrări, 

[dacă contractul este finanțat printr-un act de bază în cadrul Cadrului 

Financiar Multianual pentru anii 2014-2020 (contracte/loturi de peste 

100 000 MDL în CIR și independent de valoarea pentru alte 

instrumente): cu precizarea originii acestora]; 

 un plan de lucru cu scurte descrieri ale principalelor sarcini (Formular 

4.6.3), care arată succesiunea și calendarul propus pentru 

implementarea sarcinilor. În special, propunerea trebuie să detalieze 

lucrările temporare și permanente care urmează să fie construite. 

Ofertantul trebuie să țină seama de condițiile meteorologice și de 

cerința de a pregăti proiecte și de a obține autorizații de construire 

înainte de efectuarea lucrărilor de construcție. Ofertantul trebuie să 

prezinte, de asemenea, o fișă de metodă cuprinzătoare, cu desene, dacă 

este cazul, care să arate metodele prin care își propune să efectueze 

lucrările. În special, ofertantul trebuie să indice numerele, tipurile și 

capacitățile instalației și ale personalului pe care își propune să îl 

folosească în principalele domenii de lucru; 

 o diagramă cu bare de reper critic care arată orele și sarcinile alocate 

angajaților pentru acest contract (Formularul 4.6.3); 

 date despre subcontractanți și procentul lucrărilor care urmează să fie 

subcontractate (Formular 4.6.3); 

 dovezi ale experienței relevante în realizarea unor lucrări de natură 

similară, inclusiv natura și valoarea contractelor, lucrărilor în execuție 

și angajate prin contract (Formular 4.6.4). Dovezile trebuie să includă 

experiență de succes ca antreprenor principal în construcția a cel puțin 

<X> proiecte de aceeași natură și complexitate comparabile cu 

lucrările vizate de licitație în ultimii cinci ani.; 

 informații referitoare la biroul principal propus (Formular 4.6.3); 

 o schiță a sistemului (sistemelor) de asigurare a calității care urmează 

să fie utilizat (formularul 4.6.7). 

 dacă este cazul, informații despre ofertanții implicați într-o asociere în 

comun/consorțiu (formularul 4.6.5); 

 detalii despre istoricul litigiilor lor în ultimii <X> ani (Formularul 

4.6.6); 
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 detalii privind cazarea și facilitățile care urmează să fie furnizate 

pentru Supervizor (Formularul 4.6.8); 

 orice alte informații (Formularul 4.6.9). 

12.1.10. Documente doveditoare, declarații și angajamente conform Clauzelor 3.1-3.4 de mai 

sus. Aceste documente ar trebui să acopere toți membrii unei asociații mixte/consorțiu 

și toți subcontractanții, conform specificațiilor. 

12.1.11.  

[Dacă contractul este finanțat printr-un act de bază în cadrul Cadrului Financiar 

Multianual pentru anii 2021-2027: 

Toate bunurile în temeiul acestui contract pot proveni din orice țară] 

[În cazul în care contractul este finanțat printr-un act de bază în cadrul financiar 

multianual pentru anii 2014-2020: Dacă nu se prevede altfel în contract, toate bunurile 

achiziționate în temeiul contractului trebuie să provină dintr-un stat membru al 

Uniunii MDLpene sau dintr-o țară sau teritoriu. a regiunilor acoperite și/sau autorizate 

de instrumentele specifice aplicabile programului specificat în Informații suplimentare 

despre Anunțul de participare (Anexa A5f). 

În aceste scopuri, „origine” înseamnă locul în care bunurile sunt extrase, cultivate, 

produse sau fabricate și/sau din care sunt furnizate serviciile. Originea mărfurilor 

trebuie determinată în conformitate cu acordurile internaționale relevante (în special 

acordurile OMC), care sunt reflectate în legislația UE privind regulile de origine în 

scopuri vamale: Codul Vamal (Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/92) în 

special articolele 22-26 ale acestuia și dispozițiile de punere în aplicare a codului 

(Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei.] 

 

[Bugetul general al Uniunii pentru cererile din cadrul financiar multianual 2014-2020 

în care se aplică CIR sau FED: Cu toate acestea, acestea pot fi originare din orice țară 

atunci când valoarea sumei bunurilor și materialelor care urmează să fie achiziționate 

este sub 100 000 MDL.] Pentru în aceste scopuri, „origine” înseamnă locul în care 

bunurile sunt extrase, cultivate, produse sau fabricate și/sau din care sunt furnizate 

serviciile. Originea mărfurilor trebuie determinată în conformitate cu acordurile 

internaționale relevante (în special acordurile OMC), care sunt reflectate în legislația 

UE privind regulile de origine în scopuri vamale: Codul Vamal (Regulamentul 

Consiliului (CEE) nr. 2913/92) în special articolele 22-26 ale acestuia și dispozițiile 

de punere în aplicare a codului (Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93. [EDF: 

Mărfurile originare din UE includ mărfurile originare din țările și teritoriile de peste 

mări.] 

Prin formularul de depunere a ofertei, ofertanții trebuie să prezinte un angajament 

semnat de reprezentantul lor, care să ateste conformitatea cu această cerință. 

Ofertantul este obligat să verifice dacă informațiile furnizate sunt corecte. În caz 

contrar, ofertantul riscă să fie exclus din cauza unor informații false din neglijență. 

Pentru mai multe detalii, consultați Secțiunea 2.3.5. a ghidului practic. 

12.1.12. [Modificări (dacă există);] 

12.1.13. [Garanția de licitație este întotdeauna opțională: Garanția de licitație, folosind 

formularul furnizat în Volumul 1, Secțiunea 3;] 

12.1.14. [În cazul în care vizitarea site-ului este obligatorie: certificat de vizită la fața locului.] 
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12.2. Pentru a fi eligibili pentru atribuirea contractului, ofertanții trebuie să prezinte dovezi 

că îndeplinesc criteriile de selecție. Aceasta trebuie furnizată de ofertanți utilizând 

formularele descrise la 12.1 de mai sus și orice formulare suplimentare pe care 

ofertanții ar dori să le folosească. 

Dacă o ofertă este depusă de un consorțiu, cu excepția cazului în care este specificat, 

criteriile de selecție vor fi aplicate întregului consorțiu. 

[În cazul unui contract fără loturi sau al unui contract împărțit în loturi prin care nu sunt 

stabilite niveluri minime diferite de capacitate pentru fiecare lot: 

Criteriile de selecție pentru fiecare ofertant sunt următoarele:] 

[În cazul contractelor împărțite în loturi în care sunt stabilite niveluri minime diferite de 

capacitate pentru fiecare lot: Lot nr. … (de exemplu, lotul 1) 

Criteriile de selecție pentru ofertanții la lotul nr. … (de exemplu lotul 1) sunt următoarele:] 

Criteriile de selecție ar trebui să fie clare și nediscriminatorii și nu pot depăși domeniul de 

aplicare al contractului. Perioada de referință pentru capacitatea financiară nu poate depăși 

ultimii 3 ani pentru care conturile au fost închise. În ceea ce privește capacitatea 

profesională și tehnică și în vederea verificării criteriilor de selecție corespunzătoare, 

autoritatea contractantă poate solicita una sau mai multe dintre următoarele: 

(a) informații privind calificările educaționale și profesionale, aptitudinile, experiența și 

expertiza persoanelor responsabile de performanță; 

(b) o listă a lucrărilor efectuate în ultimii cinci ani, însoțită de certificate de execuție 

satisfăcătoare pentru cele mai importante lucrări. Cu toate acestea, acolo unde este necesar, 

pentru a asigura un nivel adecvat de concurență, autoritatea contractantă poate indica că 

vor fi luate în considerare dovezile lucrărilor relevante livrate sau executate cu mai mult de 

cinci ani înainte. 

(c) o declarație privind echipamentele tehnice, instrumentele sau instalația de care dispune 

operatorul economic pentru executarea contractului de lucrări; 

(d) o descriere a instalațiilor tehnice și a mijloacelor de care dispune operatorul economic 

pentru asigurarea calității și o descriere a facilităților de studiu și de cercetare disponibile; 

(e) o trimitere la tehnicienii sau organismele tehnice aflate la dispoziția operatorului 

economic, aparținând sau nu direct acestuia, în special cei responsabili cu controlul 

calității; 

 (g) o declarație a forței de muncă medii anuale și a numărului de personal de conducere al 

operatorului economic pentru ultimii trei ani; 

(h) o indicație a sistemelor de gestionare și urmărire a lanțului de aprovizionare pe care 

operatorul economic le va putea aplica la executarea contractului; 

(i) o indicare a măsurilor de management de mediu pe care operatorul economic le va putea 

aplica la executarea contractului. 

Luați în considerare ce documente doveditoare ar trebui solicitate pentru fiecare criteriu de 

selecție. Vezi Secțiunea 2.6.11. a ghidului practic. 

Capacitatea economico-financiara a candidatului: 

Obiectivul acestui criteriu este de a examina dacă candidatul (adică consorțiul în ansamblu, 

pentru cererile de la consorții): 

 nu va fi dependentă din punct de vedere economic de autoritatea 

contractantă dacă i se atribuie contractul; și 

 are suficientă stabilitate financiară pentru a prelua contractul propus. 

Exemple de criterii financiare: 
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 media anuală a cifrei de afaceri a ofertantului în ultimii 3 ani trebuie să fie 

de cel puțin [MDL] [<Codul ISO al monedei naționale> numai pentru 

gestiunea indirectă] (cifra de afaceri anuală minimă solicitată nu poate 

depăși de 2 ori valoarea anuală estimată a contractului, cu excepția 

cazului în cazuri temeinic justificate motivate în dosarul de 

licitație)<…..> 

 dacă este singurul ofertant, trebuie să aibă acces la credite suficiente și la 

alte facilități financiare pentru a acoperi fluxul de numerar necesar pe 

durata contractului. În orice caz, valoarea creditului disponibil trebuie să 

depășească echivalentul a [MDL] [<Codul ISO al monedei naționale> 

numai pentru gestiunea indirectă] <……> 

a) < introduceți criteriul de referință > 

b) < introduceți criteriul de referință > 

<etc.> 

 

Capacitatea tehnica si profesionala a candidatului: 

Obiectivul acestui criteriu este de a examina dacă ofertantul: 

 are suficiente resurse continue de personal, expertiză și experiență 

pentru a putea prelua contractul propus; 

 nu este un așa-numit „atelier de caroserie”, adică un candidat fără 

expertiză reală în domenii legate de contract, dar care pur și simplu 

identifică și propune experți care să se potrivească descrierii 

proiectului. 

Exemple de criterii profesionale și tehnice: 

 trebuie să fi realizat cel puțin <X> proiecte de aceeași 

natură/cantitate/complexitate cu lucrările vizate de licitație și implementate în 

următoarea perioadă: 5 ani de la termenul de depunere, vă rugăm să precizați 

datele>. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita copii ale 

certificatelor de acceptare finală semnate de supraveghetorii/autoritatea 

contractantă a proiectelor în cauză.. 

(Aceasta înseamnă că proiectul la care se referă ofertantul ar fi putut fi 

început/implementat/finalizat în orice moment în perioada indicată, dar nu 

trebuie neapărat început și finalizat în perioada respectivă și nici implementat 

pe toată perioada..) 

 tot personalul său cheie trebuie să aibă cel puțin <X> ani de experiență 

adecvată și calificări dovedite relevante pentru lucrări de natură similară 

acestui proiect. 

 < introduceți criteriul de referință > 

 < introduceți criteriul de referință > 

<etc.> 

o  [În cazul contractelor împărțite în loturi prin care se stabilesc niveluri 

minime diferite de capacitate pentru fiecare lot: Lot nr. … (de 

exemplu, lotul 2)  

Criteriile de selecție pentru ofertanții la lotul nr. … (de exemplu lotul 2) sunt 

următoarele:] 

Idem ca mai sus 
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Capacitatea economică și financiară a candidatului (se va detalia ca mai 

sus):…. 

Capacitatea tehnică și profesională a candidatului (se va detalia ca mai 

sus):  ….] 

12.2.1. [În cazul contractelor împărțite în loturi prin care se adaugă niveluri 

suplimentare de capacitate pentru cazul respectiv, mai multe loturi sunt 

atribuite aceluiași ofertant: de exemplu 

< În cazul în care un ofertant aplică (de exemplu, atât lotul nr. 1, cât și lotul 

nr. 2, …), ofertantul trebuie să respecte următoarele criterii de selecție: 

Capacitatea economică și financiară a candidatului (se va detalia ca mai 

sus):…. 

Capacitatea tehnică și profesională a candidatului (se va detalia ca mai 

sus):  ….] 

12.2.2. Entități care furnizează capacități: 

Un operator economic se poate baza, după caz și pentru un anumit contract, 

pe capacitatea altor entități, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care 

le are cu acestea. În cazul în care ofertantul se bazează pe alte entități, acesta 

trebuie să dovedească autorității contractante că va avea la dispoziție 

resursele necesare executării contractului prin prezentarea unui angajament 

din partea acelor entități de a pune resurse la dispoziția sa. Astfel de entități, 

de exemplu societatea-mamă a operatorului economic, trebuie să respecte 

aceleași reguli de eligibilitate și în special pe cea de naționalitate, precum 

operatorul economic care se bazează pe acestea și trebuie să respecte 

criteriile de selecție pentru care operatorul economic se bazează pe ele. În 

plus, oferta ar trebui să includă un document separat care să furnizeze date 

despre această terță entitate pentru criteriul de selecție relevant. Dovada 

calității trebuie furnizată la cererea autorității contractante.   

În ceea ce privește criteriile tehnice și profesionale, un ofertant se poate baza 

doar pe capacitățile altor entități în cazul în care acestea din urmă vor 

efectua lucrările pentru care sunt necesare aceste capacități.. 

În ceea ce privește criteriile economice și financiare, entitățile pe a căror 

calitate se bazează ofertantul devin răspunzătoare solidar pentru executarea 

contractului.. 

12.2.3. [Opțional: sarcini critice 

Autoritatea contractantă solicită ca următoarele sarcini critice să fie 

îndeplinite direct de ofertantul însuși sau, în cazul în care oferta este depusă 

de o asociere în comun/consorțiu, de către unul dintre membrii săi 

participanți: (a fi definit)] 

12.3. Ofertele depuse de companiile în parteneriate care formează un joint 

venture/consorțiu trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele cerințe: 

 Oferta trebuie să includă toate informațiile solicitate la 12.1 de mai sus pentru 

fiecare membru al asocierii/consorțiului în participațiune și date rezumative pentru 

execuția lucrărilor de către ofertant. 

 Oferta trebuie să fie semnată într-un mod care îi obligă legal pe toți membrii. Un 

membru trebuie să fie numit membru principal, iar numirea respectivă trebuie 

confirmată prin depunerea de împuterniciri semnate de semnatari împuterniciți legal 
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care reprezintă toți membrii. A se vedea Formularul 4.6.5 din Volumul 1 și 

formularul de licitație. 

 Toți membrii asocierii/consorțiului sunt obligați să rămână în asociere/consorțiu pe 

toată perioada de execuție a contractului. Vezi declarația din formularul de licitație. 

[Pentru oferte sub 5 000 000 MDL: 

Dovezile documentare privind situația financiară și economică și capacitatea tehnică 

și profesională, menționate la punctul 12.2 din prezentele instrucțiuni pentru ofertanți, 

nu sunt obligatorii pentru ofertele sub 5 000 000 MDL. Cu toate acestea, este 

obligatorie dacă se solicită o plată de prefinanțare.] 

13. PRETURI DE OFERTA 

13.1. Moneda licitației este [MDL]. 

13.2. Ofertantul trebuie să furnizeze [pentru contractele cu preț unitar: o listă de cantități și un 

grafic al prețurilor] [pentru contractele cu sumă forfetară: defalcarea prețului forfetar] în 

[MDL] [<moneda națională> numai pentru gestiunea indirectă]. Prețul de licitație trebuie 

să acopere toate lucrările descrise în documentele de licitație. Toate sumele în [pentru 

contractele cu preț unitar: factura cantităților și graficul prețurilor] [pentru contractele 

forfetare: defalcarea prețului forfetar], chestionarul și alte documente trebuie, de asemenea, 

exprimate în această monedă, cu excepția de originale ale situaţiilor financiare bancare şi 

anuale. 

13.3. Ofertanții trebuie să prezinte toate componentele [pentru contractele cu preț unitar: devizul 

cantităților și graficul de prețuri] [pentru contractele cu sumă forfetară: defalcarea prețului 

forfetar]. Nu se va efectua nicio plată pentru articolele care nu au fost taxate; astfel de 

articole vor fi considerate a fi acoperite de alte articole din [pentru contractele cu preț 

unitar: lista de cantități și graficul de prețuri] [pentru contractele cu sumă forfetară: 

defalcarea prețului forfetar].   

13.4. Dacă ofertantul oferă o reducere, aceasta trebuie specificată în mod clar în [pentru 

contractele cu preț unitar: devizul cantităților și graficul de prețuri] [pentru contractele cu 

sumă forfetară: defalcarea prețului forfetar] din volumul 4 și indicată. în formularul de 

ofertă din Volumul 1, Secțiunea 1.2. Reducerea trebuie cotata pentru toate lucrarile. 

13.5. Dacă ofertantul oferă o reducere, reducerea trebuie inclusă pe fiecare certificat de plată 

intermediară și calculată pe aceeași bază ca și în ofertă.. 

14. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR 

14.1. Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de 

depunere a ofertelor indicată în anunțul de participare, invitația la licitație sau astfel cum a 

fost modificată în conformitate cu clauzele 9 și/sau 18.. 

14.2. În circumstanțe excepționale, autoritatea contractantă poate, înainte de expirarea perioadei 

de valabilitate, să solicite ofertanților să prelungească valabilitatea ofertelor pentru o 

perioadă determinată, care nu poate depăși 40 de zile. Astfel de cereri și răspunsurile la 

acestea trebuie făcute în scris. Un ofertant poate refuza să dea curs unei astfel de cereri fără 

a-și pierde garanția de ofertă. În cazul în care ofertantul decide să accepte cererea, acesta 

nu își poate modifica oferta și este obligat să prelungească valabilitatea garanției sale de 

ofertă pentru perioada revizuită de valabilitate a ofertei. În cazul în care autorității 
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contractante i se cere să obțină recomandarea comisiei menționate în Secțiunea 2.6.10.1.1. 

din ghidul practic, autoritatea contractantă poate solicita o prelungire a valabilității 

ofertelor până la adoptarea acelei recomandări.. 

14.3. Ofertantul câștigător trebuie să-și mențină oferta pentru încă 60 de zile. Această perioadă 

se adaugă perioadei de valabilitate, indiferent de data notificării. 

15. GARANȚIE DE OFERTĂ 

FIE:  

15.1. [Ofertantul trebuie să furnizeze, ca parte a ofertei sale, o garanție de ofertă în forma 

prevăzută în volumul 1, secțiunea 3 din dosarul de licitație, sau într-o altă formă 

acceptabilă pentru autoritatea contractantă care îndeplinește cerințele esențiale prevăzute în 

acesta. Garanția de licitație trebuie să fie în valoare de < suma care trebuie specificată în 

intervalul 1% - 2% din bugetul disponibil pentru contract>. Garanția inițială trebuie inclusă 

în oferta inițială. 

15.2. Acesta poate fi furnizat sub forma unei garanții bancare, a unui document bancar, a unui 

cec certificat, a unei garanții oferite de o societate de asigurare și/sau de garantare sau a 

unei acreditive irevocabile întocmite autorității contractante. 

15.3. Garanția de ofertă trebuie să rămână valabilă timp de 45 de zile după perioada de 

valabilitate a ofertei, inclusiv orice prelungiri, și să fie eliberată autorității contractante 

pentru suma necesară. 

15.4. Garanțiile de licitație ale ofertanților nereușitori vor fi returnate împreună cu scrisoarea de 

informare conform căreia ofertantul a fost nereușit. 

15.5. Garanția de ofertă a ofertantului câștigător trebuie eliberată atunci când ofertantul a semnat 

contractul și a furnizat garanția de execuție necesară.] 

15.6. SAU: [Nu este necesară nicio garanție de licitație.] 

16. OFERTE ALTERNATIVE 

Ofertele alternative nu vor fi luate în considerare. 

 DEPUNEREA OFERTELOR 

17.  DEPUNEREA OFERTELOR 

17.1 [Depunerea electronică: 

Ofertele trebuie depuse exclusiv prin sistemul electronic de depunere (eSubmission) 

accesibil prin eTendering și portalul Oportunități de finanțare și licitații (portal F&T) 

. Ofertele depuse în orice alt mod (de exemplu, prin e-mail sau prin scrisoare) nu vor 

fi luate în considerare. Pentru a depune o ofertă folosind eSubmission, operatorii 

economici (fiecare membru al grupului în cazul unei licitații comune) vor trebui să se 

înregistreze în Registrul participanților al Comisiei European - un registru online al 

organizațiilor care participă la licitații sau propuneri UE. La înregistrare, fiecare 
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organizație obține un cod de identificare a participantului (PIC, număr din 9 cifre) 

care acționează ca identificator unic în registrul de mai sus. Instrucțiuni despre cum 

să creați un PIC pot fi găsite pe această pagină. Operatorii economici deja înregistrați 

în Registrul participanților își vor reutiliza PIC-urile existente atunci când pregătesc 

oferte în eSubmission. 

Ofertele trebuie depuse înainte de termenul stabilit în anunțul de participare. 

O ofertă primită după termenul limită de primire a ofertelor va fi respinsă. Chitanța 

de depunere furnizată de eSubmission cu data și ora oficiale de primire a depunerii 

(marca temporală) constituie dovada respectării termenului limită de primire a 

ofertelor. 

Ofertanții trebuie să se asigure că ofertele lor depuse conțin toate informațiile și 

documentele solicitate de autoritatea contractantă la momentul depunerii, astfel cum 

sunt prevăzute în documentele de achiziție. 

[Depunerea pe hârtie: Oferta completă trebuie depusă într-un singur original, marcat clar 

cu „original” și <inserați numărul (din motive de mediu, solicitați cât mai puține copii 

posibil)> copii, marcate clar cu „copie”. În cazul oricărei discrepanțe între ele, originalul 

va prevala. [<adăugați alte specificații privind depunerea ofertelor>]] 

17.2 Ofertele tehnice și financiare trebuie plasate împreună într-un plic sigilat. Plicurile trebuie 

apoi plasate într-un alt plic/pachet sigilat, cu excepția cazului în care volumul lor necesită o 

depunere separată pentru fiecare lot.. 

17.3 Toate ofertele trebuie trimise autorității contractante înainte de termenul stabilit în anunțul 

de participare. 

 

Participanții pot alege să depună oferta lor: 

(a) fie prin poștă, fie prin serviciu de curierat, caz în care dovada se constituie prin ștampila 

poștale sau data bonului de depozit. În acest caz, oferta trebuie trimisă la următoarea adresă: 

 

<Address of contracting authority>] 

 

 

(b) sau prin predare în mână la sediul autorității contractante de către participant personal 

sau de către un mandatar, caz în care dovada se constituie prin confirmare de primire. Dacă 

ofertele sunt livrate în mână, acestea trebuie livrate la următoarea adresă: 

 

<Address of contracting authority including opening hours >] 

 

 

Autoritatea contractantă poate, din motive de eficiență administrativă, să respingă orice 

cerere sau ofertă depusă la termen la serviciul poștal dar primită, din orice motiv care nu 

poate fi controlat de autoritatea contractantă, după data efectivă a aprobării raportului de 

evaluare, dacă acceptă oferte care au fost depuse la timp, dar au ajuns cu întârziere ar 

întârzia considerabil procedura de evaluare sau ar periclita deciziile deja luate și notificate. 
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17.4 Ofertele, inclusiv anexele și toate documentele justificative, trebuie depuse numai într-un 

plic sigilat care poartă: 

(a) (a) adresa de mai sus; 

(b) (b) codul de referință al acestei proceduri de licitație, (adică <referința publicației>); 

(c) (c) dacă este cazul, numărul lotului(lor) licitat(e); 

(d) (d) cuvintele „A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor” în 

limba dosarului de licitație și <fraza echivalentă în limba locală>. 

(e) (e) numele ofertantului.] 

18. PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A OFERTELOR 

Autoritatea contractantă poate, la propria discreție, să prelungească termenul de depunere a 

ofertelor prin emiterea unui amendament în conformitate cu Clauza 9. În astfel de cazuri, 

toate drepturile și obligațiile autorității contractante și ale ofertantului cu privire la data 

inițială specificată în anunțul de participare. vor fi supuse noii date. 

19. OFERTE TÂRZII 

19.1 Toate ofertele depuse după termenul limită de depunere specificat în anunțul de participare 

sau în aceste instrucțiuni vor fi păstrate de autoritatea contractantă. Garanțiile vor fi returnate 

ofertanților.  

19.2   Nu poate fi acceptată nicio răspundere pentru livrarea întârziată a ofertelor. Ofertele 

întârziate vor fi respinse și nu vor fi evaluate. 

20. ALTERAREA SI RETRAGEREA OFERTELOR 

20.1 [Depunerea electronică: După depunerea unei oferte, dar înainte de termenul limită de primire 

a ofertelor, ofertantul își poate retrage definitiv oferta sau o poate retrage și o poate înlocui 

cu una nouă. O chitanță de retragere va fi furnizată de eSubmission ca dovadă a retragerii.]  

[Depunerea pe suport de hîrtie: Ofertanții își pot modifica sau retrage ofertele printr-o 

notificare scrisă înainte de termenul de mai sus. Nicio ofertă nu poate fi modificată după 

data limită de depunere. Retragerile trebuie să fie necondiționate și vor pune capăt oricărei 

participări la procedura de licitație 

20.2 Orice notificare de modificare sau retragere trebuie să fie pregătită și transmisă în 

conformitate cu clauza 17, iar plicul trebuie să fie marcat „modificare” sau „retragere”, 

după caz..] 

20.3 Withdrawal of a tender in the period between the deadline for submission and the date of 

expiry of the validity of the tender will result in forfeiture of the tender guarantee. 

DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR 

21. DESCHIDEREA OFERTELOR 

21.1 Scopul deschiderii și examinării ofertelor este de a verifica dacă ofertele au fost depuse în 

conformitate cu cerințele de depunere ale cererii de ofertă.. 
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21.2 [Depunerea pe suport de hîrtie: Sesiunea de deschidere ar trebui să aibă loc la cel puțin o 

săptămână după data limită de depunere a ofertelor.]  

Ofertele vor fi deschise în ședință publică de către comisia desemnată la data și ora și la 

adresa specificate în anunțul de participare (IV.2.7). Comisia va întocmi un proces-verbal 

al ședinței, care trebuie să fie disponibil ofertanților la cerere. 

[Depunerea hârtiei: În cazul în care la data ședinței de deschidere unele oferte nu au fost 

predate autorității contractante, dar reprezentanții acestora pot face dovada că au fost 

trimise la timp, autoritatea contractantă le va permite să participe la primul sesiune de 

deschidere și informează toți reprezentanții ofertanților că va fi organizată o a doua sesiune 

de deschidere.] 

21.3 La sesiunea de deschidere a ofertelor pot fi anunțate numele ofertanților, prețurile licitației, 

orice reduceri oferite, notificări scrise de modificare și retragere, prezența garanției de 

licitație (dacă este necesar) și orice alte informații pe care autoritatea contractantă le poate 

considera adecvate.. 

21.4 După deschiderea publică a ofertelor, nicio informație referitoare la examinarea, 

clarificarea, evaluarea sau compararea ofertelor sau recomandările privind atribuirea 

contractului nu pot fi dezvăluite decât după atribuirea contractului. 

Orice încercare a unui ofertant de a influența comisia de evaluare în procesul de examinare, 

clarificare, evaluare și comparare a ofertelor, de a obține informații despre evoluția 

procedurii sau de a influența autoritatea contractantă în decizia sa privind atribuirea 

contractului va avea ca rezultat în respingerea imediată a ofertei sale. 

22. EVALUAREA OFERTELOR 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a cere unui ofertant să clarifice orice parte a 

ofertei sale pe care comisia de evaluare o consideră necesară pentru evaluarea acesteia. 

Astfel de cereri și răspunsurile la acestea trebuie făcute în scris. Aceștia nu pot modifica sau 

încerca în niciun caz să modifice prețul sau conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor 

aritmetice descoperite de comisia de evaluare la analiza ofertelor. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica informațiile transmise de ofertant 

dacă comisia de evaluare consideră că este necesar.. 

22.1   Examinarea conformității administrative a ofertelor 

Scopul în această etapă este de a verifica dacă ofertele respectă cerințele din dosarul de 

licitație. O ofertă este considerată conformă dacă îndeplinește toate condițiile, procedurile și 

specificațiile din dosarul de licitație fără a se îndepărta în mod substanțial de la acestea sau a 

le atașa restricții.. 

Abaterile sau restricțiile substanțiale sunt cele care afectează domeniul de aplicare, calitatea 

sau execuția contractului, diferă mult de condițiile din dosarul de licitație, limitează 

drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului în temeiul contractului sau 

denaturează concurența pentru ofertanții ale căror oferte nu se conformează. Deciziile în 

sensul că o ofertă nu este conformă din punct de vedere administrativ trebuie să fie 

justificate corespunzător în procesul-verbal de evaluare. 

Comisia de evaluare va verifica dacă fiecare ofertă: 

  a fost semnată corespunzător; 

  include o garanție de licitație corectă (dacă este necesar); 

  îndeplinește cerințele prevăzute în grila de conformitate administrativă; 
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  dispune de documentație și informații complete; 

  respectă în mod substanțial cerințele prezentelor documente de licitație. 

Dacă o ofertă nu îndeplinește cerințele stabilite în grila de conformitate administrativă, 

aceasta poate fi respinsă de comisia de evaluare la verificarea admisibilității. 

22.2   Evaluare tehnică 

Comisia de evaluare trebuie să evalueze numai acele oferte considerate în mod substanțial 

conforme în conformitate cu Clauza 22.1. 

La această etapă a procedurii de evaluare, comisia va analiza conformitatea tehnică a 

ofertelor în raport cu specificațiile tehnice, clasificându-le tehnic conforme sau neconforme. 

[Doar în mod foarte excepțional, sub rezerva derogări, cerințele tehnice pentru lucrări se vor 

limita la minime peste care ofertanții pot propune soluții proprii: numai în astfel de cazuri, 

ofertele care respectă acele niveluri minime de calitate, ar trebui punctate tehnic. Dacă da, 

adăugați următoarea propoziție: 

Ulterior, comisia va evalua ofertele conforme din punct de vedere tehnic în conformitate cu 

grila de evaluare tehnică (prevăzând criteriile tehnice, subcriteriile și ponderile) atașată la 

dosarul de licitație.] (în acest caz, trebuie să fie stabilită o grilă ad-hoc care urmează să fie 

determinată). adăugat în Anexa D4m, care detaliază modul în care se realizează evaluarea 

tehnică pentru ofertele conforme din punct de vedere tehnic) 

22.3  Evaluare financiară 

Odată finalizată evaluarea tehnică, comisia de evaluare verifică dacă ofertele financiare nu 

conţin erori aritmetice. În cazul în care procedura de licitație conține mai multe loturi, 

ofertele financiare sunt comparate pentru fiecare lot. Evaluarea financiară va trebui să 

identifice cea mai bună ofertă financiară pentru fiecare lot, ținând cont de eventualele 

reduceri oferite. 

La analiza ofertei, comisia de evaluare va calcula prețul final al ofertei după ajustarea 

acestuia pe baza clauzei 23..  

22.4   Dovezi documentare pentru criteriile de excludere și selecție 

 

[Pentru ofertele sub 5 000 000 EURO, autoritatea contractantă poate, în cazul în care are 

îndoieli cu privire la faptul că ofertantul căruia i se va atribui contractul se află într-una 

dintre situațiile care conduc la excludere, să solicite ofertantului să furnizeze dovezi privind 

criteriile de excludere: În orice moment în cursul procedurii de achiziție și înainte de 

atribuirea contractului, autoritatea contractantă poate solicita documente justificative privind 

respectarea criteriilor de excludere stabilite în prezentele instrucțiuni..] 

 

[Pentru ofertele mai mici de 5 000 000 de euro, autoritatea contractantă poate, în funcție de 

evaluarea riscurilor, să decidă să nu solicite dovezi pentru criteriile de selecție, dar nu trebuie 

efectuată nicio prefinanțare, a se vedea secțiunea 2.6.11. din ghidul practic ]: Nu se va 

prezenta nicio dovadă documentară a criteriilor de selecție, dar nu se va acorda prefinanțare. 

 

[Pentru ofertele de peste 5 000 000 de euro și pentru ofertele sub 5 000 000 de euro atunci 

când Autoritatea Contractantă a decis să solicite documente justificative pentru criteriile de 

excludere și selecție: 

În orice moment pe parcursul procedurii de achiziție și înainte de atribuirea contractului, 

autoritatea contractantă poate solicita documente justificative privind respectarea criteriilor 
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de excludere și a criteriilor de selecție prevăzute în prezentele instrucțiuni. Vă rugăm să 

rețineți că o cerere de dovezi nu implică în niciun caz că ofertantul a câștigat. Toți ofertanții 

sunt invitați să pregătească în prealabil documentele referitoare la dovezi, deoarece li se 

poate solicita să furnizeze astfel de dovezi într-un termen scurt. În orice caz, ofertantului 

propus de comisia de evaluare pentru atribuirea contractului i se va solicita să furnizeze 

astfel de dovezi în termen scurt..  

Atunci când li se solicită, în ceea ce privește criteriile de excludere, ofertanții ar trebui să 

poată furniza documentele justificative sau declarațiile cerute de legislația țării în care este 

stabilită societatea (sau, pentru consorții, fiecare dintre companii), pentru a demonstra că nu 

nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere enumerate în Secțiunea 2.6.10.1. a 

ghidului practic. 

Aceste dovezi, documente sau declarații trebuie să fie datate, cu cel mult un an înainte de 

data depunerii ofertei. 

Documentele menționate mai sus trebuie depuse pentru fiecare membru al unei asocieri în 

participație/consorțiu, toți subcontractanții și fiecare entitate furnizoare de capacitate. 

Autoritatea contractantă poate renunța la obligația oricărui ofertant de a prezenta 

documentele justificative menționate mai sus, dacă aceste dovezi au fost deja depuse în 

scopul unei alte proceduri de achiziție, cu condiția ca data emiterii documentelor să nu 

depășească un an și să fie inca valid. În acest caz, ofertantul trebuie să declare pe onoarea sa 

că documentele justificative au fost deja furnizate într-o procedură de achiziție anterioară și 

să confirme că situația sa nu s-a schimbat. 

În cazul în care documentele depuse sunt într-o limbă oficială a Uniunii MDL, alta decât cea 

a procedurii, se recomandă insistent furnizarea unei traduceri în limba procedurii, pentru a 

facilita evaluarea documentelor. 

Neprezentarea documentelor justificative valabile la cererea și în termenul stabilit de 

Autoritatea Contractantă va conduce la respingerea ofertei pentru atribuirea contractului, cu 

excepția cazului în care ofertantul poate justifica nerespectarea pe motiv de imposibilitate 

materială..] 

23 CORECTAREA ERORILOR 

23.1 Eventualele erori din oferta financiară vor fi corectate de către comisia de evaluare după cum 

urmează: 

 în cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și în cuvinte, va prevala suma 

în cuvinte; 

 cu excepția contractelor forfetare, în care există o discrepanță între un preț unitar și 

suma totală derivată din înmulțirea prețului unitar și a cantității, va prevala prețul unitar 

citat. 

23.2 Suma menționată în ofertă va fi ajustată de comisia de evaluare în caz de eroare, iar ofertantul 

va fi obligat să respecte suma ajustată. În cazul în care ofertantul nu acceptă ajustarea, oferta 

sa va fi respinsă și garanția de licitație va fi decăzută.. 

ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

24. CRITERII DE atribuire 

[Acolo unde ofertele nu se acordă punctaj tehnic: oferta cea mai avantajoasă din punct de 

vedere economic este oferta conformă din punct de vedere tehnic cu cel mai mic preț.]. 
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[Acolo unde, în mod excepțional, se acordă un punctaj tehnic ofertelor: Cea mai avantajoasă 

ofertă din punct de vedere economic este oferta conformă din punct de vedere tehnic, cu cel 

mai bun raport preț-calitate. Cel mai bun raport preț-calitate se stabilește prin cântărirea 

calității tehnice în raport cu prețul pe o (a fi evaluat de la caz la caz, de exemplu 80/20, 

70/30, 60/40 etc. : <... >. 

[Numai EDF: pentru a încuraja cea mai largă participare a persoanelor fizice sau juridice din 

statele ACP la executarea contractelor, trebuie luate măsuri speciale de preferință pentru a 

permite optimizarea resurselor fizice și umane ale acelor state. Vezi Secțiunea 2.6.9. a 

ghidului practic.] 

25. NOTIFICARE DE ATRIBUIRE, CLARIFICARI DE CONTRACT 

Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va notifica 

ofertantul câștigător, în scris, că oferta sa a fost selectată și îi va atrage atenția asupra 

eventualelor erori aritmetice corectate în timpul procesului de evaluare. Această notificare 

poate lua forma unei invitații de a clarifica anumite întrebări contractuale ridicate în aceasta, la 

care ofertantul trebuie să fie pregătit să răspundă. Această clarificare se va limita la aspecte 

care nu au avut nicio legătură directă cu alegerea ofertei câștigătoare. Rezultatul unei astfel de 

clarificări va fi stabilit într-un memorandum de clarificare, care va fi semnat de ambele părți și 

încorporat în contract. 

Autoritatea contractantă va informa toți ofertanții simultan și individual cu privire la decizia 

de atribuire. Garanția de licitație a ofertanților nereușiți va fi eliberată odată cu semnarea 

contractului. 

Prin depunerea unei oferte, fiecare ofertant acceptă să primească notificarea rezultatului 

procedurii prin mijloace electronice. O astfel de notificare se consideră a fi primită la data la 

care autoritatea contractantă o trimite la adresa electronică menționată în ofertă..  

 

26. SEMNAREA CONTRACTULUI ȘI GARANȚIA DE PERFORMANȚĂ 

26.1 În termen de 30 de zile de la primirea contractului deja semnat de autoritatea contractantă, 

ofertantul selectat trebuie să semneze și să data contractul și să-l returneze, cu garanția de 

bună execuție (dacă este cazul) autorității contractante. La semnarea contractului, 

ofertantul câștigător va deveni antreprenor, iar contractul va intra în vigoare. 

26.2 În cazul în care nu semnează și returnează contractul și orice garanție financiară cerută în 

termen de 30 de zile de la primirea notificării, autoritatea contractantă poate considera că 

acceptarea ofertei este anulată, fără a aduce atingere dreptului autorității contractante de a 

invoca garanția, de a pretinde despăgubiri. sau să urmărească orice alt remediu în legătură 

cu o astfel de nerespectare, iar ofertantul câștigător nu va avea niciun fel de pretenție față 

de autoritatea contractantă. 

26.3 Garanția de bună execuție la care se face referire în condițiile generale este stabilită la 

<inserați un procent între 5 și 10> % din valoarea contractului și trebuie prezentată în 

forma specificată în anexa la dosarul de licitație, cu excepția cazului în care ia forma un 

cec certificat sau un depozit în numerar. Acesta va fi lansat în conformitate cu condițiile 

speciale. 

[Pentru sume de 345 000 euro sau mai mici, pe baza unor criterii obiective precum tipul și 

valoarea contractului, serviciile relevante ale Comisiei pot decide să nu solicite această 

garanție.] 
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27.  ANULAREA PROCEDURII DE LICITARE 

În cazul anulării unei proceduri de licitație, ofertanții vor fi anunțați de către autoritatea 

contractantă. În cazul depunerii pe hârtie și, dacă procedura de licitație este anulată înainte 

de ședința de deschidere a ofertelor, plicurile sigilate vor fi returnate, nedeschise, 

ofertanților. 

Anularea poate avea loc, de exemplu, în cazul în care: 

 procedura de licitație a eșuat, și anume în cazul în care nu a fost primită nicio ofertă 

valoroasă din punct de vedere calitativ sau financiar sau nu a existat niciun răspuns valid; 

 parametrii economici sau tehnici ai proiectului au fost modificați fundamental; 

 circumstanțe excepționale sau majMDLe forță fac imposibilă executarea normală a 

proiectului; 

 toate ofertele conforme din punct de vedere tehnic depășesc resursele financiare 

disponibile; 

 au existat nereguli în cadrul procedurii, în special atunci când acestea au împiedicat 

concurența loială; 

 atribuirea nu este în conformitate cu buna gestiune financiară, adică nu respectă principiile 

economiei, eficienței și eficacității (de exemplu, prețul propus de ofertantul căruia îi urmează 

să fie atribuit contractul este obiectiv disproporționat în raport cu prețul piaţă. 

În niciun caz, autoritatea contractantă nu va fi răspunzătoare pentru orice daune, inclusiv, 

fără limitare, daune pentru pierderea profitului, în vreun fel legate de anularea unei proceduri 

de licitație, chiar dacă autoritatea contractantă a fost informată cu privire la posibilitatea 

producerii unui prejudiciu. Publicarea unui anunț de participare nu obligă autoritatea 

contractantă să implementeze programul sau proiectul anunțat. 

28. CLAUZE ETICE ȘI COD DE CONDUITĂ 

28.1 Absența conflictului de interese 

Ofertantul nu trebuie să fie afectat de niciun conflict de interese și nu trebuie să aibă o relație 

echivalentă în acest sens cu alți ofertanți sau părți implicate în proiect. Orice încercare a unui 

ofertant de a obține informații confidențiale, de a încheia acorduri ilegale cu concurenți sau de 

a influența comisia de evaluare sau autoritatea contractantă în timpul procesului de examinare, 

clarificare, evaluare și comparare a ofertelor va duce la respingerea ofertei sale și poate avea 

ca rezultat sancțiuni conform Regulamentului financiar în vigoare.  

28.2 Respectarea drepturilor omului, precum și a legislației de mediu și a standardelor de bază 

ale muncii 
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Ofertantul și personalul său trebuie să respecte drepturile omului și normele aplicabile privind 

protecția datelor. În special și în conformitate cu actul de bază aplicabil, ofertanții și 

solicitanții cărora li s-au atribuit contracte trebuie să respecte legislația de mediu, inclusiv 

acordurile multilaterale de mediu, precum și standardele de bază ale muncii aplicabile și 

definite în convențiile relevante ale Organizației Internaționale a Muncii (cum ar fi precum 

convențiile privind libertatea de asociere și negocierea colectivă; eliminarea muncii forțate și 

obligatorii; abolirea muncii copiilor.). 

Toleranță zero față de exploatarea sexuală, abuzul și hărțuirea: 

Comisia Europeană aplică o politică de „toleranță zero” în ceea ce privește orice 

comportament abuziv care are un impact asupra credibilității profesionale a ofertantului. 

Abuzul sau pedeapsa fizică sau amenințările cu abuz fizic, abuz sau exploatare sexuală, 

hărțuire și abuz verbal, precum și alte forme de intimidare sunt interzise..  

28.3 Anti-corupție și anti-mită 

Ofertantul trebuie să respecte toate legile, reglementările și codurile aplicabile referitoare la 

combaterea mită și anticorupție. Comisia Europeană își rezervă dreptul de a suspenda sau 

anula finanțarea proiectelor în cazul în care practicile corupte de orice fel sunt descoperite în 

orice etapă a procesului de atribuire sau în timpul executării unui contract și dacă autoritatea 

contractantă nu ia toate măsurile corespunzătoare pentru a remedia situația. În sensul acestei 

prevederi, „practici corupte” sunt oferta de mită, cadou, gratuită sau comision oricărei 

persoane ca stimulent sau recompensă pentru îndeplinirea sau abținerea de la orice act legat de 

atribuirea unui contract sau executarea unui contract. deja încheiat cu autoritatea contractantă. 

28.4 Cheltuieli comerciale neobișnuite 

Ofertele vor fi respinse sau contractele vor fi reziliate dacă se constată că atribuirea sau 

executarea unui contract a generat cheltuieli comerciale neobișnuite. Astfel de cheltuieli 

comerciale neobișnuite sunt comisioanele nemenționate în contractul principal sau care nu 

decurg dintr-un contract încheiat corespunzător cu referire la contractul principal, 

comisioanele neplătite în schimbul vreunui serviciu efectiv și legitim, comisioanele remise 

unui paradis fiscal, comisioanele plătite unui beneficiar. care nu este identificat în mod clar 

sau comisioane plătite unei companii care are toată aparența de a fi o companie-paravan. 

Contractorii constatați că au plătit cheltuieli comerciale neobișnuite pentru proiecte finanțate 

de Uniunea Europeană sunt obligați, în funcție de gravitatea faptelor observate, să li se 

rezilieze contractele sau să fie excluși definitiv de la primirea fondurilor UE.. 

28.5 Încălcarea obligațiilor, nereguli sau fraudă 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suspenda sau anula procedura, în cazul în care 

procedura de atribuire se dovedește a fi supusă încălcării obligațiilor, nereguli sau fraudă. 

Dacă după atribuirea contractului se constată încălcări ale obligațiilor, nereguli sau fraude, 

autoritatea contractantă se poate abține de la încheierea contractului.. 
 

29. RECURSURI 

Ofertanții care cred că au fost vătămați de o eroare sau neregulă în timpul procesului de 

atribuire pot depune o plângere. Vezi Secțiunea 2.12. a ghidului practic. 
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30.  PROTEJAREA DATELOR 

Următoarea secțiune trebuie inclusă pentru managementul direct. 

[Dacă procesarea răspunsului dumneavoastră la invitația de participare la licitație presupune 

înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (cum ar fi nume, detalii de contact și CV-

uri), acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopul gestionării și monitorizării ofertei și a contractului 

de către operatorul de date fără a aduce atingere posibilei transmiteri către organismele însărcinate 

cu sarcinile de monitorizare sau inspecție în aplicarea dreptului UE. În plus, întrucât contractul se 

referă la o acțiune externă în țări partenere din afara UE și întrucât UE, reprezentată de Comisia 

europeană, acționează ca autoritate contractantă în numele și în beneficiul țărilor partenere, 

transmiterea datelor cu caracter personal poate avea loc Țării partenere, exclusiv în scopul 

respectării obligațiilor care îi revin în temeiul cadrului legislativ aplicabil și conform acordului de 

finanțare încheiat între UE și Țara parteneră cu privire la această procedură de licitație. Detalii 

privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt disponibile în declarația de 

confidențialitate la adresa http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A 2 

În cazurile în care prelucrați date cu caracter personal în contextul participării la o licitație (de 

exemplu, CV-uri atât ale experților cheie, cât și ale experților tehnici) și/sau implementării unui 

contract (de exemplu, înlocuirea experților), trebuie să informați în consecință persoanele vizate cu 

privire la detaliile privind prelucrarea și comunicați acestora declarația de confidențialitate 

menționată mai sus. 

[Pentru DG INTPA, controlorul cererii de oferte este șeful unității de afaceri juridice a DG 

International Parteneriate] 

[Pentru DG NEAR Controlorul licitației este șeful unității de contracte și finanțare R4 a DG 

Vecinătate și Negocieri de Extindere][Pentru orice altă DG Controlorul licitației dvs. este <vă 

rugăm să adăugați numele controlorului dvs.3>.]]  

Următoarea secțiune trebuie inclusă pentru managementul indirect. 

[Prelucrarea datelor cu caracter personal aferente acestei proceduri de licitație de către autoritatea 

contractantă are loc în conformitate cu legislația națională a statului autorității contractante și cu 

prevederile contractului de finanțare respectiv.. 

Procedura de licitație și contractul se referă la o acțiune externă finanțată de UE, reprezentată de 

Comisia Europeană. În cazul în care prelucrarea răspunsului dumneavoastră la invitația de 

participare la licitație implică transferul de date cu caracter personal (cum ar fi nume, date de 

contact și CV-uri) către Comisia Europeană, acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopul 

monitorizării procedurii de achiziție și al implementării contract de către Comisie, pentru ca 

aceasta din urmă să își respecte obligațiile în temeiul cadrului legislativ aplicabil și în temeiul 

acordului de finanțare încheiat între UE și țara parteneră, fără a aduce atingere posibilei transmiteri 

către organismele însărcinate cu sarcinile de monitorizare sau inspecție în aplicarea UE. lege. 

Pentru partea datelor transferate de către autoritatea contractantă către Comisia Europeană, 

operatorul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate în cadrul Comisiei este  

[Pentru DG INTPA, șeful unității de afaceri juridice a DG Parteneriate internaționale.] 

[Pentru DG NEAR, șeful unității de contracte și finanțare R4 a DG Vecinătate și Negocieri de 

extindere] 

                                                      
2 Acest link vă va conduce la „Declarația de confidențialitate” publicată ca anexa A13 la anexele generale ale 

ghidului practic.. 

3 Operatorul de date poate fi unitatea sau direcția responsabilă cu contractul sau entitatea declarată 

responsabilului cu protecția datelor ca operator de date pentru toate achizițiile dintr-o anumită DG.. 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A
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[Pentru orice alt DG <vă rugăm să adăugați funcția controlerului dumneavoastră >.] 

Detalii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Comisie sunt 

disponibile în declarația de confidențialitate la adresa: 

http://ec.MDLpa.eu/MDLpeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A   

În cazurile în care prelucrați date cu caracter personal în contextul participării la o licitație (de 

exemplu, CV-uri atât ale experților cheie, cât și ale experților tehnici) și/sau implementării unui 

contract (de exemplu, înlocuirea experților), trebuie să informați în consecință persoanele vizate cu 

privire la posibila transmitere. a datelor lor către instituțiile și organismele UE și să le comunice 

declarația de confidențialitate menționată mai sus.] 

 31. SISTEM DE DETECȚIE ȘI EXCLUDERE PRECOCE 

Ofertanții și, în cazul în care sunt persoane juridice, persoane care au puteri de reprezentare, de 

decizie sau de control asupra acestora, sunt informați că, în cazul în care se află într-una dintre 

situațiile de depistare timpurie sau excludere, datele lor personale (denumirea, dat denumirea dacă 

persoană fizică, adresa, forma juridică și denumirea și prenumele persoanelor cu atribuții de 

reprezentare, decizie sau control, dacă persoană juridică) pot fi înregistrate în sistemul de detectare 

timpurie și excludere (EDES) și comunicate persoanelor. și entitățile implicate în legătură cu 

atribuirea sau executarea unui contract de achiziție. 

* * * 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A


2021.1 Page 27 of 31 

d4b_itt_en - IPO 

Lista documentelor care trebuie depuse odată cu oferta 

 

Scopul acestui tabel este de a ajuta ofertanții să își pregătească ofertele și să stabilească în mod clar ce documente trebuie depuse, de către ce entități 

implicate, când (odată cu oferta sau ulterior la cererea autorității contractante) și unde (depunerea electronică)..). 

 

Descriere Ofertant 
unic/cand
idat 
individual 

Consorţiu Subcontra
ctant 
identificat 

Entitat
e pe a 
cărei 
capacit
ate se 
bazeaz
ă 

Entitate pe a cărei 
capacitate se 
bazează? 

Instrucțiuni pentru încărcare în eSubmission (dacă este 
cazul) 

Lider de 
grup 

Memb
ru al 
grupul
ui 

Cum să denumești fișierul? Unde să încărcați? 

1. Identificarea și informațiile despre ofertant. 

Vizualizare 
eSubmission

 

 

Formular de 
ofertă cu 
declarația 
ofertantului 

☒ ☒    Cu licitația în 
eSubmission 

 „Formular de ofertă” Selectați „trimitere unică” 
sau „trimitere în grup”. Sub 
„părți” identificați 
participanții. 
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Under 
'Attachments'add 
tender submission form 
'Other documents'. 

Declarație de 
onoare 
privind 
criteriile de 
excludere și 
selecție 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
Cu licitația în 
eSubmission 

„Declarație de onoare” Select the concerned entity 
under 'Parties' 
'Identification tenderer' 
'Attachments''Decla-
ration on Honour'. 

For capacity providing 
entities  who are not 
subcontractors, the 
document must be 
uploaded in the section of 
the Sole tenderer or Group 
leader: 

'Identification tenderer' 
'Attachments''Other 
documents'.  

Formular de 
identificare 
financiară 
(FIF) 

Formele 4.5 
a) + b) 

☒ ☒  
  Cu licitația în 

eSubmission 

‘Formular de identificare 

financiară” 
Select ‘sole submission’ or 
‘group submission’.   

Under 'Parties' 
'Identification tenderer' 
'Attachments''Other 
documents'.

Dosarul 
Persoanei 
Juridice (LEF) 

☒ ☒  
  Cu licitația în 

eSubmission 

‘Dosarul persoanei juridice” Select ‘sole submission’ or 
‘group submission’.   
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și 
documentele 
justificative 

Under 'Parties' 
'Identification tenderer' 
'Attachments''Other 
documents'. 

Selectați „trimitere unică” 
sau „trimitere în grup”. 

Sub „Părți” 'Identificare 
ofertant' 'Anexe' 'Alte 
documente'. 

Împuternicire 

(Formular 4.3) 
☒ ☒ ☒ 

  Cu licitația în 
eSubmission 

'Împuternicire' In the Group leader's 
section under 'Parties' 
'Identification tenderer' 
'Attachments''Other 
documents'. 

Copie 
garanție de 
licitație 

☒ ☒  
  Cu licitația în 

eSubmission 

‘garanție de ofertă” In the Group leader's 
section under 'Parties' 
'Identification tenderer' 
'Attachments''Other 
documents'. 

În secțiunea liderului 
grupului la „Părți” 

'Identificare ofertant' 
'Anexe' 'Alte documente'. 

Capacitate 
economica si 
financiara 

Formularul 

☒ ☒    
Cu licitația în 
eSubmission 

‘Numele pentru a reflecta 
natura documentului” 

With the Group leader or 
the sole tenderer under 
'Parties' 'Identification 
tenderer' 
'Attachments''Econo-
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4.4 mic and financial capacity'. 

Capacitate 
tehnică și 
profesională 

Formularul 
4.1, 
Formularul 
4.2, 
Formularul 
4.6.1.1, 
Formularul 
4.6.1.2, 
Formularul 
4.6.1.3, 
Formularul 
4.6.2, 
Formularul 
4.6.3, 
Formularul 
4.6.4, 
Formularul 
4.6.5, 
Formularul 
4.6.6, 
Formularul 
4.6.7 , 
Formularul 
4.6.8, 
Formularul 
4.6.9 

☒ ☒    
Cu licitația în 
eSubmission 

‘Numele pentru a reflecta 
natura documentului” 

With the Group leader or 
the sole tenderer under 
'Parties' 'Identification 
tenderer' 
'Attachments''Tech-
nical and professional 
capacity'. 

Cu liderul grupului sau 
ofertantul unic la „Părți” 

„Identificare ofertant” 
„Anexele” „Capacitate 

tehnică și profesională”. 

Alte Documente considerate necesare (de exemplu, Cu licitația în „Numele pentru a reflecta În secțiunea liderului 



2021.1 Page 31 of 31 

d4b_itt_en - IPO 

documente descrierea condițiilor de garanție, declarația de 

origine, alte documente conform naturii apelului) 

eSubmission natura documentului” grupului sub „Părți” 
”Identificare ofertant” 
”Anexe” ”Alte 

documente”. 

2. Tender data.  

eSubmission view 

 

Failure to upload the following documents in eSubmission will lead to rejection of the tender. 

Technical 
offer  

(Volume 5) 

☒ ☒ 

   Cu licitația în 
eSubmission 

„Ofertă tehnică” În secțiunea „Date licitații” 
 „Ofertă tehnică” 

Financial offer 
(budget)  

(Volume 4)  

☒ ☒ 
   Cu licitația în 

eSubmission 
„Ofertă financiară” Sub „Date licitații”  

„Ofertă financiară” 

 


