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        FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 
 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
 
Denumire:  JUDEŢUL IALOMIŢA 
Adresa:  Piaţa Revoluţiei, nr. 1  
Localitate: 
                 SLOBOZIA 

Cod postal: 
920012 

Ţara: 
ROMÂNIA 

Persoana de contact: 
 
Lisaru Marian 

Telefon: 0243/ 230200;  int 248 

E-mail: cji@cicnet.ro 
 

Fax:  0243/ 232400, 0243/233.000. 

Adresele de internet:www.cicnet.ro  
Adresa Autorităţii contractante:                                           Piaţa Revoluţiei, nr. 1, Slobozia 
 

 
I.b  Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante 
 autorităţi locale 
 

Servicii generale ale administratiilor publice 
 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante                 nu 
 

 
Alte informaţii  sau clarificări pot fi obţinute:                           la adresa mai sus menţionată 
 
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări  
                           Data: ________ 
                           Ora limita: _____ 

                           Adresa:CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA–Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia 
                           Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:________, ora ____ 
 
I..c. Căi de atac: 
-la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Denumire: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE AL CONTESTAŢIILOR 
Adresa: bd. strada Stavropoleos, nr.6, 
Localitatea:   BUCUREŞTI                                                        Cod postal:  
Ţara:  ROMÂNIA                                                                                                      030084 
E-mail:office@cnsc.ro                                                                       Telefon: 021/3104641 
Adresa internet: www.anrmap.ro                                                        Fax:      021/3104642 

 
I.d.Sursa de finanţare: 
Sursa de finanţare                                                                       bugetul propriu al judeţului  
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II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: 

          EXECUTIE LUCRĂRI SUPLIMENTARE LA OBIECTIVUL „Consolidare Spital 
Judeţean de Urgenţă Slobozia – corp C, D, E, etapa I” 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
 
Lucrări:                                        - execuţie lucrări suplimentare conforme cu cerinţele 
prevăzute în documentaţia descriptivă (caietul de sarcini) parte integrantă a documentaţiei 
de atribuire.                                
Principala locaţie a lucrării:    Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia-vezi Documentaţie 
descriptivă.  
Cod  CPV:                                                cod CPV 45200000-9 (Lucrări de construcţii 
complete sau parţiale de lucrări publice). 
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin:                                       act adiţional la contractul        
                                                                                                  iniţial de achiziţie publică         
 
II.1.4) Informaţii privind acordul cadru                                                              nu este cazul 
 
II.1.5) Divizare pe loturi                                                                                    nu este cazul 

  II.1.6) Oferte alternative                                                                          nu sunt acceptate   

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
 
II.2.1) Informaţiile privind cantităţile sunt prezentate în: „Documentaţia descriptivă-Liste cu 
cantităţi de lucrări”   
II.2.2) Opţiuni:                                                                                                  nu este cazul 

 
III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI                                          nu este cazul 
 
IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Procedura selectată: “negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare”                                                                                  
 
 IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică                                                                            nu  

 
IV.3.) Legislaţia aplicată:  
 – O.U.G. nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
ulterioare; 
- H.G. nr.925/2006 – pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare; 
- Legii 346/2004 privind stimularea infiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările ulterioare; 
- orice alte acte normative incidente în materia achiziţiilor publice. 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE  
 
V.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului 
Declaraţii privind eligibilitatea  
            

-declaraţie conform formular nr.1 
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Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art.181, din O.U.G. 34/2006 
(cu modificarile ulterioare).               

-declaraţie conform formular nr.2 
-certificate constatatoare privind achitarea 
obligaţiilor de plată a taxelor şi impozitelor către 
bugetul consolidat al statului şi către bugetul 
local-în original sau copie legalizată, în termen 
de valabilitate la data deschiderii ofertei. 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevedrile art.69 ^1    din O.U.G. 34/2006 

-declaraţie conform formular nr.3 

Declaraţie privind calitatea de participant 
la procedură 

-declaraţie conform formular nr.4 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice române                                              Nu este cazul 
V. 3.) Situaţia  economico-financiară                                    
Informaţii privind  situaţia economico-
financiară  

                                             Nu este cazul 

 
V.4.) Capacitatea tehnică şi /sau profesională 
 
Informaţii privind  capacitatea tehnică 
  

-declaraţie privind efectivele medii anuale ale 
personalului angajat şi al cadrelor de 
conducere;(conform extras forţă de muncă) 
formular nr.5 
-CV persoanelor implicate direct în realizarea 
contractului; responsabil de lucrări atestat. 
-declaraţie privind utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care dispune 
operatorul economic pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului de lucrări 
(conform extras de utilaje pentru construcţii). 
formular nr.6  
 

Informaţii privind subcontractanţii 
 

-declaraţie privind partea/parţile din contract 
care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi 
specializarea acestora - formular nr.7       

V.5. Dacă este aplicabil, modul de 
selectare/presectare 

                                              nu este cazul 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
VI.1)  Limba de redactare a ofertei                                                    limba română  
VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei                                                       60 zile 
VI.3) Garanţie de participare                                                     Nu este cazul 
VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

-lucrările suplimentare vor fi conforme cu 
cerinţele prevăzute în Documentaţia 
descriptivă elaborată pentru executarea 
acestora.  

I.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

- propunerea financiară va fi prezentată 
conform formularului de ofertă - formular 
nr.8. 
 
Negocierea porneşte de la nivelul preţului 
maxim ofertat în condiţiile de mai sus şi are 
drept scop obţinerea unui preţ situat sub acest 
nivel, potrivit criteriului de atribuire a 
contractului “preţul cel mai scăzut”. 
- devize pe categorii de lucrări întocmite în 
conformitate cu Ordinul MLPTL nr. 1568 din 
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15.10.2002 Ghid privind elaborarea devizelor 
la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de 
construcţii pentru investiţii realizare din fonduri 
publice – indicativ P91/1 – 02, având la bază 
listele de cantităţi din prezenta documentaţie 
de atribuire. 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

-adresa autorităţii contractante – Slobozia, 
Piaţa Revoluţiei, nr. 1, denumirea: Centru de 
Informaţii – la intrare parter.  
-data limită pentru depunerea 
ofertelor:___________, ora limită ________ 

modul de prezentare/ambalare/ sigilare 

/marcare a plicurilor cu  documentele: 
 Oferta se va prezenta în două exemplare - 

un exemplar original şi o copie, care vor cu-
prinde documentele de calificare şi propune-
rea financiară. Sectiunea ,,I - calificare”; şi 
secţiunea ,,II – oferta tehnică şi financiară” 
se vor introduce fiecare în câte un plic notat 
cores-punzător. Cele două plicuri secţiunea I 
şi secţiunea lI, sigilate, vor fi introduse într-un 
alt plic exterior, de asemenea închis şi sigilat 
de ofertant, pe care se va scrie: original, 
respectiv copie. Aceste plicuri conţinând 
oferta respectivă (original, copie) se vor 
introduce într-un colet sau plic pe care se va 
menţiona: 
    JUDEŢUL IALOMIŢA – LUCRĂRI 
SUPLIMENTARE LA OBIECTIVUL 

„Consolidare Spital Judeţean de 
Urgenţă Slobozia – corp C, D, E, 
etapa I”,A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA____________, ora _____ 

VI.7). Data limită de depunere a ofertelor ___________, ora ______ 
 

 
VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei 

-oferta poate fi retrasă sau modificată până la 
data limită de depunere a ofertelor. 
-oferta este declarată întârziată: depunere 
după data/ora limită înscrisă la pct.VI.7.) 

VI.9) Deschiderea ofertelor  ________, ora 1100, la  sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
 
 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VII.1) Preţul cel mai scăzut stabilit în urma negocierilor.      
 
 
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI- CADRU 
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VIII.1 AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

 
                     nu este cazul 

 
VIII.2. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A 
CONTRACTULUI           
 
       

-cuantumul garanţiei de bună execuţie 
exprimată procentual – 5% din valoarea 
contractului/actului adiţional fără T.V.A 
-modul de constituire a garanţiei de bună 
execuţie: 
-scrisoare de garanţie bancară sau 
-prin reţineri succesive din sumele datorate 
pentru facturi parţiale. 
 
În cayul reţinerilor succesive, suma iniţială 
care se depune într-un cont la dispoziţia 
autorităţii contractante, până la data 
semnării contractului/actului adiţional, nu 
trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul 
contractului / actului adiţional, fără TVA . 
-perioada de garanţie a lucrării-24 luni şi 
curge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor până la recepţia finală. 
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