
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială: COMUNA SALCIOARA 

Adresă: PRIMARIA COMUNEI SALCIOARA, SAT BANESTI, NR.46 

Localitate: SALCIOARA Cod 

poştal:137411 

Ţara: ROMANIA 

Punct(e) de contact: 

În atenţia D-nei Niculae Georgiana 

Telefon: 0760260875, 0245723661 

E-mail: primarie@salcioara.infoprimarie.ro Fax:0245723695 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL):http:// www.salcioara.infoprimarie .ro 

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

Alte informaţii pot fi obţinute la: 

 Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

 

Caietul de sarcini, documentatia specifică (pentru concesiuni) şi/sau documentele suplimentare (inclusiv 

documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: 

 Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

 

Ofertele/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 
 Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

 Altele: www.e-licitatie.ro 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 

PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, 

inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 

□ Colectivitate teritorială  

□ Agenţie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 

 

 

■ Altele (precizaţi): unitate administrativ teritorială 

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Mediu 

□ Afaceri economice şi financiare 

□ Sănătate 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 
□ Educaţie 

■ Altele (precizaţi): servicii publice locale 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                 da □ nu ■ 

 

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea 

contractanta 

 

,, ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL” COMUNA SALCIOARA  
 

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a 

serviciilor 

a) Lucrări                          □ B) Produse                                    □ c) Servicii                                     ■ 

Executare                     □               

Proiectare şi executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

Cumpărare                                     □ 

Leasing                                          □ 

Închiriere                                       □ 

Categoria serviciilor:             nr. □□ 

(Pentru categoriile de servicii 1-27, 

consultati anexa II la Directiva 



mijloace, a unei lucrări, 

conform cerinţelor 

specificate de autoritatea 

contractantă 

Închiriere cu opţiune de                □ 

cumpărare 

O combinaţie între acestea            □ 

2004/18/CE). 

Locul principal de executare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

Comuna Salcioara, judetul 

Dambovita 
 

Cod NUTS RO313 - judetul 

Dambovita 

II.1.3) Procedura implică 

Un contract de achiziţii publice                                                                 ■ 

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)                     □ 

Încheierea unui acord-cadru                                                                          □ 

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 

,, ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL” COMUNA SALCIOARA  

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal 

 

71410000-5 

Servicii de urbanism 

 

 

II.1.6) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA)                

da □ nu ■ 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) 

,, ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL” COMUNA SALCIOARA 

 

 Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 84.000                          Monedă: RON 

 

 

 

II.2.2) Opţiuni (după caz)                                                                                        da □ nu ■ 

Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric 

Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ____________________________________________________________ 

Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: 

în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata în luni: 6  ( de la data constituirii garantiei de buna executie, dar nu mai tarziu de 10 zile de la data 

semnarii contractului de catre ambele parti) 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                    da □ nu ■ 

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 



Bugetul local 

Bugetul CJD 

III.1.3) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)  da □ nu ■ 

III.1.4. Legislaţia aplicabilă 

- Legii nr. 98/2016,privind achizitiile publice ; 

- HG nr.395/2016- privind aprobarea normelor metodologice de aplicare referitoare la atribuirea 

contractelor de achizitie publica/acord cadru; 

- Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata; 

- Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de 

urbanism. 

Orice alte acte normative sau standarde conexe sau subsecvente, impuse de legislaţia română sau  comunitară, 

în legătură cu actele normative precizate mai sus sau în legătură cu atribuirea ori executarea contractului care 

face obiectul prezentei proceduri. 

IV.1)  PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfăsurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfăsurare a procedurii de atribuire                                      Offline    On line   

□               ■ 

 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

 

Achizitie directa   ■ 

 

 

 

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE  

V.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului 

Declaratii privind neincadrarea in art.164 din 

Legea 98/2016 

Solicitat      X                                            

Nesolicitat  □ 

 

Formularul 1 în original. 

 

Declaratii privind neincadrarea in art.165 din 

Legea 98/2016 

Solicitat      X                                            

Nesolicitat  □ 

Formularul 2 în original. 

Se solicită orice document considerat edificator, 

certificate constatatoare în original sau copie legalizată 

pentru îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a 

impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, 

emise cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii 

ofertelor şi valabile la data ofertarii (formulare tip 

eliberate de autorităţile competente – perioada de 

valabilitate a certificatelor constatatoare este cea stabilită 



de autorităţile emitente şi este cea înscrisă în cuprinsul 

certificatelor). 

Declaratii privind neincadrarea in art.167 din 

Legea 98/2016 

 

Solicitat       X                                            

Nesolicitat   □ 

 

Formular 3 în original. 

 

 

Declaratii privind neincadrarea in art.60 din Legea 

98/2016 

 

Solicitat       X                                            

Nesolicitat   □ 

 

Formular 4 în original. 

Persoanele din cadrul Autorităţii contractante ( Primaria 

Comunei Salcioara) si Consiliului Judetean Dambovita, 

cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea 

şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire: Parvu 

Valentin – primar, Petre Nicolae – viceprimar, 

Paraschiva Elena – secretar, Dragne Stefania Rodica – 

contabil, Ion Veronica  – contabil, Niculae Georgiana – 

consilier achizitii publice, Maria Florentina – th. 

Urbanism, Stoian Musteata Maria – consilier Directia 

achiziti publice CJD, Iulian Musat – referent Directia 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului CJD 

 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Existenţa unei forme de înregistrare şi/sau atestare 

/ apartenenţă din punct de vedere profesional 

 

Solicitat       X                                            

Nesolicitat   □ 

 

 

- Persoane juridice/fizice romane 

Cerinţe obligatorii 

Certificat constatator/actul constitutiv emis de Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

judeţului în care este înregistrat operatorul economic, cu 

cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertei, şi 

valabil la data depunerii ofertei din care să rezulte că 

domeniul de activitate a ofertantului corespunde 

obiectului licitatiei. 

 

Certificatul de înregistrare şi codul unic, emis de 

Oficiul Registrului Comerţului. 

 

- Persoane juridice/fizice straine 

 



Documente care dovedesc o formă de înregistrare / 

atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, 

în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul 

este stabilit, în original. 

 

În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă 
naţionalitate decât cea română, documentele menţionate 

vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o 

traducere legalizată a acestora în limba română.  

  

VI. PREZENTAREA OFERTEI  

 

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Română 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile de la data depunerii ofertei. 

VI.3) Modul de prezentare a propunerii 

tehnice 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să 

respecte în totalitate cerinţele prevăzute în fişa de date a achiziţiei.  

Din punct de vedere tehnic sunt acceptate numai serviciile care 

corespund calitativ si cantitativ cerintelor impuse de autoritatea 

contractanta, care indeplinesc  conditiile minime privind parametrii 

tehnici prevazuti de legislatia in vigoare, egale sau mai avantajoase 

decat cerintele solicitate. 

Oferta are caracter obligatoriu pe toata perioada de valabilitate 

stabilita de autoritatea contractanta. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 

financiare 

Se vor prezenta oferte de pret, pentru serviciile pe care autoritatea 

contractanta intentioneaza sa le achizitioneze. In oferta financiara se 

va indica pretul unitar al seviciilor, in lei, iar TVA-ul va fi evidenţiat 

separat. Se va face mentiunea daca ofertantul este sau nu platitor de 

TVA.  Ofertantii vor elabora propunerea financiara, astfel incat 

aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate de autoritatea 

contractanta (serviciu, pret), valorile inserate in oferta luandu-se in 

considerare la evaluarea pretului serviciilor ofertate. Preturile unitare 

in lei, fara TVA din oferta sunt ferme si nu pot fi modificate, 

ofertantul trebuind sa isi mentina valabila oferta timp de 60 de zile. 

Nu se va permite nicio modificare a valorii ofertei sau a conţinutului 

acesteia după expirarea termenului limită de depunere.  

 

Ofertanţilor le este reamintit faptul că valoarea  maxima 

estimata  alocata acestui contract este de : 

 84.000 lei fara TVA.  



VI.5) Modul de prezentare a ofertei 

 

Pana la data de 19.03.2018, inclusiv, dupa initierea anuntului de 

publicitate in SEAP pentru achizitia directa , operatorul economic, 

care accepta conditiile impuse de autoritatea contractanta, va publica 

in catalogul SEAP, oferta ferma pentru serviciile prestate, si o va 

transmite si pe adresa de e-mail a AC: 

primarie@salcioara.infoprimarie.ro 

Autoritatea contractanta va selecta oferta in functie de pretul cel 

mai scazut.  

In termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data trasmiterii ofertei 

ferme de catre operatorul economic, autoritatea contractanta va 

comunica rezultatul fata de ofertanti.  

 

 

Cerinta obligatorie: Operatorii economici interesati trebuie sa fie 

inscrisi  in SEAP.  

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de servicii – 

Formularul nr. 5, pe care si-l vor insusi. 

 

Autoritatea contractanta in maximum 8 zile lucratoare de la 

comunicarea rezultatului,  va initia achizitia directa in catalogul 

SEAP pentru atribuirea contractului de servicii. 

 

 

VI.7) CĂI DE ATAC 

VI.7.1) Organismul competent pentru căile de atac  

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor / 

Adresă: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3 

Localitate: 

Bucuresti 

Cod poştal: 030084 Ţară: Romania 

E-mail: 

office@cnsc.ro 

Telefon: +40 213104641  

Adresă Internet 

(URL) www.cnsc.ro 

Fax: +40 213104642 / +40 218900745  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) 

Denumire oficială: 

Adresă: 

Localitate: Cod poştal: Ţară: 

E-mail: Telefon:  

Adresă Internet 

(URL)  

Fax:  

 

VI.7.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3) 

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: 

 

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate 

potrivit Legii 101/2016. 

Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016 

 

 

VI.7.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 

Denumire oficială: Comuna Salcioara 

Adresă:Primaria Comunei Salcioara, Sat Banesti, nr.46, Judetul Dambovita 

Localitate:Salcioara Cod poştal:137410 Ţară:Romania 



E-mail: 

primarie@salcioara.infoprimarie.ro 

Telefon: 0245-723661  

Adresă Internet (URL) : 

http://www.salcioara.infoprimarie.ro 

Fax: 0245-723695  

 

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 

VII.1) Preţul cel mai scazut                                     X     

 Cerinţele din anuntul de publicitate din SEAP si cele din fisa de date vor fi considerate ca fiind cerinţe 

minimale. 

 Evaluarea ofertelor constă în compararea preţurilor fiecărei oferte care a fost conformă din punct de 

vedere administrativ şi tehnic şi întocmirea, în ordine descrescătoare a preţurilor respective, a 

clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare. 

 Oferta stabilită ca fiind câştigătoare va fi oferta admisibilă, a cărei propunere tehnică răspunde la 

cerinţele obligatorii solicitate prin legislatia in vigoare aplicabila in domeniu şi a cărei propunere 

financiară conţine preţul cel mai scăzut. 

 

 

 

 

 

 


