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SERVICIUL URBANISM ŞI MENAJAREA TERITORIULUI, ACHIZITII PUBLICE 
Nr. 3312/ 22.03.2016 
                                
Obiect:  Solicitare oferta de pret 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări: 

„TEREN DE SPORT TENIS DE CÂMP ȘI MINIFOTBAL” în oraș Băneasa, județul 
Constanța  

Autoritatea contractantă, Oraşul Băneasa, cu sediul în oraşul Băneasa, strada Trandafirilor, 
nr. 101, judeţul Constanţa, vă informează că lansează achiziţia directă în vederea atribuirii 
contractului de lucrări „TEREN DE SPORT TENIS DE CÂMP ȘI MINIFOTBAL” în oraș 
Băneasa, județul Constanța  

Stimate domn/ Stimată doamnă, 
 

Vă invităm să participaţi la procedura de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect 
„TEREN DE SPORT TENIS DE CÂMP ȘI MINIFOTBAL” în oraș Băneasa, județul 
Constanța, situat în oraşul Băneasa, str. Trandafirilor, nr. 93. Perioada estimată de execuţie a 
lucrărilor este de 3 luni. 

TEREN SPORT- TENIS DE CAMP  SI  MINIFOTBAL – 721mp-( cu fundatie)va fi 
realizat la dimensiunile oficiale pentru terenuri de tenis de camp si minifotbal : 

- teren de tenis : 23,77 m X 10,97 m cu spatii de siguranta de 6,61 m in spatele liniilor 
de fund si 3,51 m pe lateral, astfel suprafata totala devine  37m x 18m.Terenul va fi 
realizat cu suprafata de joc sintetica-gazon artificial montata pe placa din beton - cu 
dimensiuni specifice atat jocului de tenis de camp cat si jocului de minifotbal adica 
cu o inaltime a firului de gazon sintetic de 26 mm . 

- terenul de minifotbal  poate avea  ,conform regulamentelor, urmatoarele dimensiuni 
: 

        # lungime cuprinsa intre 25 si 42 m = terenul nostru de tenis are ,in total,  37 m; 
        # lătime cuprinsa intre  15 si 25 m = terenul nostru de tenis are , in total,  18 m; 
                          Din compararea dimensiunilor proiectate cu dimensiunile din regulamente rezulta ca 
pe suprafata de teren de tenis se poate juca si minifotbal in conditii regulamentare ! 
                       Suprafata de joc va fi realizata din gazon sintetic montat pe o platforma din beton slab 
armata in grosime de 10-12 cm construita pe un strat de balast de 15 cm . 
                  Ca si gazon sintetic multisport producatorii  recomanda un gazon cu firul de iarba 
artificiala cu dimensiuni intre 20mm si 26mm. Totusi ideal este cel de 26mm, destul de inalt pentru a 
face jocul de fotbal placut si destul de mic pentru a face jocul de tenis de camp, handbal sau baschet 
placut. 
                         Terenul de tenis si minifotbal va fi acoperit cu : 
                      structură metalică ușoară: 
                     - structura metalica este compusa din arce metalice zincate la cald reticulare portante cu 
capete tensionate fiecare,de forma semicirculara legate intre ele prin distantieri si cleme,fixate la sol 
prin intermediul unor papuci metalici.Arcele reticulare portante sunt realizate din profil tubular 
brevetat european,din otel S275 JR zincate,care respecta normativele in vigoare(UNI5744/66). 
                     Canavaua(panza tare) a acoperământului este realizata din poliester, întărit cu PVC pe 
ambele fete, cu strat dublu de lac, cu stabilitate la razele UV, tratat contra formarii de ciuperci si 
mucegai și omologată de IGSU.  
                      

La baza elaborării proiectului tehnic au stat prescripţiile standardelor, normativelor tehnice de 
specialitate şi legislaţiei româneşti în vigoare. 
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Atribuirea contractului se face cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Procedura aplicată: achiziţie directă, conform prevederilor art. 19 din OUG 34/2006. 
Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile calendaristice de la data deschiderii ofertelor, 

inclusiv. 
Codul CPV CPV: 45212224-2 Lucrări de construcţii de stadioane (Rev.2) 
 
Locul principal de prestare: oraşul Băneasa, Trandafirilor, nr. 93. 
Cod NUTS RO223 – Constanţa 
Locul de implementare: LICEUL TEORETIC BĂNEASA, în oraşul Băneasa, str. 

Trandafirilor, nr. 93. 
Tipul contractului: contract de lucrări 
Data începerii execuţiei contractului: în termen maxim de 3 zile calendaristice de la primirea 

ordinului, din partea achizitorului. 
Perioada de execuţie a contractului: 3 luni. 

Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre) a contractului : 315096,48 lei  fără TVA, din care 
C+M 314096,48 lei , Monedă: Lei, din care: 
- construcţii şi instalaţii 314096,48 lei 
- cheltuieli diverse şi neprevăzute 1000,00 lei 
Atenţie: propunerea financiară se va realiza cu respectarea strictă a tuturor liniilor bugetare mai sus 
menţionate. Depăşirea oricăreia dintre valorile de mai sus, atrage după sine respingerea ofertei ca 
inacceptabilă. La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde ca element 
constitutiv şi distinct al acesteia, valoarea rezultată în urma aplicării procentului de diverse şi 
neprevăzute. 
 Surse de finanţare: Buget local la oraşului Băneasa. 

Propunerea financiară se va exprima în lei, iar TVA va fi evidenţiat separat. Oferta are 
caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată durata de îndeplinire a 
contractului de achiziţie şi trebuie să fie semnată, pe proprie răspundere, de către ofertant sau de 
către o persoană 
împuternicită legal de acesta. Nu se va admite nici o modificare a valorii ofertei sau a conţinutului 
acesteia după expirarea termenului limită de depunere. Valoarea propusă în oferta financiară nu 
poate depăşi valoarea estimată a contractului, indicată în prezenta invitaţie de participare. Nu se 
acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune şi Modelul de contract, semnat şi ştampilat pe fiecare 
pagină şi va avea menţiunea ,,Semnat cu sau fără obiecţii’’. 
 

Atenţie: - propunerea tehnică se va elabora astfel încât aceasta să respecte în totalitate 
cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi va cuprinde descrierea lucrărilor ce urmează a fi executate, 
graficul de execuţie, alte informaţii considerate semnificative în vederea verificării corespondenţei 
propunerii tehnice cu specificaţiile din caietul de sarcini. 

De asemenea se vor prezenta: Planul calităţii, Măsuri în domeniul SSM, Măsuri de protecţia 
mediului. Va cuprinde de asemenea şi Graficul de execuţie. 
  

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut – în temeiul prevederilor art. 198 alin. 1 lit. b) din 
OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al 

profesiei 

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertanţii au dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie 
pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal, prin care se confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare 
astfel cum au fost solicitate prin documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul 
trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe, inclusiv, dacă au fost 
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solicitate diverse valori, cantităţi. 
În cazul în care uzează de acest drept ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele 
edificatoare care confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare din documentaţia de atribuire în 3 (trei) zile 
lucrătoare de la solicitarea primită din partea autorităţii contractante. 
Fiecare din documentele menţionate mai jos va fi prezentat ca document original sau copie legalizată sau copie 
lizibilă semnată şi ştampilată ,,conform cu originalul’’ de către reprezentantul legal al operatorului economic. 
Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba 
română. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte documentele din această secţiune 
a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 

Informaţiile cuprinse în documentele din această secţiune, cu excepţia certificatelor constatatoare şi a certificatelor 
fiscale, vor fi valabile la data limită de depunere a ofertelor. 
1. Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă şi 
irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale. 
Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, semnată de reprezentantul legal (completare şi prezentare 
Formular 12A). 
Notă: Acest formular/document trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, terţul susţinător (după caz). 
 
2.Condiţie de calificare: Declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 
Modalitate de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal (completare şi 
prezentare Formularul 12B). 
Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, terţul sustinător (după caz). 
 
3.Condiţie de calificare: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere (completare şi prezentare Formularul 2A) 
Pentru această declaraţie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea ce priveşte organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat sunt următoarele: Marin Ion, Nicolae 
Constantin, Blagan Eleonor, Coliș Paul, Chiciu Leonard Cristian, Firoi Ioana, Mocanu Anastase, Osman Orhan, 
Osman Ayduan, Jurcă Mihai, Ianul Ruxanda, Tudorache Marcel Ion,  Nicolae Lucica – secretar UAT, Țânțar 
Lucian – inspector urbanism și achiziții publice, Petcu Constantina – sef birou contabilitate, Radu Culea Dumitru – 
director Direcția de Utilități Publice, Văduva Ion – consilier personal al primarului. 
Notă : Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, terţul sustinător, subcontractant (după caz). 
 
4. Confirmarea plăţii obligaţiilor la bugetul de stat 
 Modalitatea de îndeplinire: prezentarea în original, copie legalizată sau copie lizibilă însoţită de menţiunea 
,,conform cu originalul’’ semnată de către reprezentantul legal a unui Certificat de atestare fiscală (datorii la 
bugetul consolidat general) din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în 
care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor. În măsura în care procedura de emitere a acestor 
certificate nu permite confirmarea situaţiei datoriilor la data solicitată, operatorii economici pot depune o declaraţie 
pe proprie răspundere potrivit prevederilor art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006. 
 
5. Confirmarea plăţii impozitelor şi taxelor la bugetul local 
 Modalitatea de îndeplinire: prezentarea în original, copie legalizată sau copie lizibilă însoţită de menţiunea 
,,conform cu originalul’’ semnată de către reprezentantul legal a unui Certificat de atestare fiscală privind 
impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente 
la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor. În măsura în care 
procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situaţiei datoriilor la data solicitată, operatorii 
economici pot depune o declaraţie pe proprie răspundere potrivit prevederilor art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006. 
 
6. Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (datat, semnat şi parafat), completat în conformitate cu 
Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 a Preşedintelui ANRMAP). 
 Modalitatea de îndeplinire: Se completează şi se prezintă Formular 2. 
 
 
b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate. 
Informaţiile cuprinse în documentele din această secţiune vor fi reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. 
Documentele din această secţiune vor fi depuse în oricare dintre formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu 
menţiunea „conform cu originalul„/electronică. 
 
Persoane juridice 
Modalitatea de îndeplinire: Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Teritorial, din care trebuie să rezulte domeniul de activitate principal/secundar şi codurile CAEN 
aferente şi din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului include activităţi ce fac obiectul prezentei 
atribuiri.  
Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie să prezinte acest document pentru partea lui de implicare, conform 
Ordinului nr. 509/2011. 
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Persoane fizice române 
Modalitatea de îndeplinire: Prezentarea în original, copie legalizată, sau copie lizibilă însoţită de menţiunea 
„conform cu originalul” semnată de către reprezentantul legal a unui document cum ar fi: Autorizaţie de 
funcţionare, Certificat de înregistrare / altele echivalente. 
 
 Persoane fizice sau juridice străine: 
Prezentarea în original, copie legalizată, sau copie lizibilă însoţită de menţiunea ,,conform cu originalul’’ semnată de 
către reprezentantul legal, a unor documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare sau apartenenţa din 
punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. 
Documentelor prezentate li se vor alătura traducerile autorizate ale acestora în limba română. În cazul unei asocieri, 
fiecare asociat trebuie să prezinte aceste documente. 
 
 
Capacitatea economică şi financiară 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 

(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate: 

Cerinta nr. 1 

Informaţii privind cifra de afaceri globală 
pe ultimii 3 ani, respectiv 2013, 2014,   
2015. Conversia leu/altă valută, pentru 
ofertanţii români şi străini se va realiza la 
cursul mediu anual lei/valută comunicat de 
BNR. 
Cifra medie de afaceri trebuie să fie de 
minim 300.000 lei. 
În cazul unei asocieri cerinţa va putea fi 
îndeplinită prin cumul. 

Modalitatea de indeplinire 

Se completează şi se prezintă Formularul - Informaţii 

generale, Formular 4A 

Cerinta nr. 2 

Bilanţul contabil pe anii 2013, 2014, iunie 
2014 vizate şi înregistrate la organele 
competente, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

Modalitatea de indeplinire 

Bilanţurile contabile pe anii 2013, 2014, iunie 2015 vizate şi 

înregistrate la organele competente. 

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

Capacitatea tehnică și/sau profesională 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 

(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate: 

Cerinta nr. 1 

Ofertanţii au obligaţia de a prezenta în 
propunerea tehnică următoarele: 
- Planul Calităţii 
- Măsuri în domeniul Sănătăţii şi 
Securităţii în Muncă 
- Măsuri de protecţia mediului 

Modalitatea de indeplinire 

Ofertanţii au obligaţia de respecta regulile obligatorii referitoare la 
condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt în vigoare la nivel 
naţional. Instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine 
informaţii detaliate privind reglementările legale în vigoare sunt 
Inspectoratele Teritoriale de Muncă. 

Cerinta nr. 2 

Prezentare listei lucrărilor executate în 
ultimii 5 ani, din care să rezulte că au fost 
executate în conformitate cu normele 
profesionale în domeniu şi au fost duse la 
bun sfârşit, lucrări similare în valoare de 
minim 300.000 lei exclusiv TVA, 
însoţită de certificări de bună execuţie care 
să indice beneficiarii, valoarea, perioada şi 
locul execuţiei lucrărilor avute în vedere la 
încadrarea în pragul valoric minim impus.  

Modalitatea de indeplinire 

Lista lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună 
execuţie pentru cele mai importante lucrări. Din listă trebuie să rezulte că a 
executat lucrări similare a căror valoare cumulată este de minim 300.000 
lei exclusiv TVA, indicându-se beneficiarii, valoarea, perioada şi locul de 
execuţie a lucrărilor avute în vedere la încadrarea în pragul valoric minim 
impus.  
Completare Formular 5 şi Anexa   

Cerința nr. 3 

Informaţii privind asociaţii 

Modalitatea de îndeplinire 

Se completează şi se prezintă, după caz, Formularul 19. 

 

Standarde de asigurare a calităţii 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 

(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate: 
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Cerinta nr. 1 

Ofertantul va face dovada că are 
implementat şi menţine un sistem de 
management al calităţii ISO 9001,şi 
standarde de protecţia mediului ISO 
14001, corespunzător activităţilor aferente 
obiectului contractului, cu o valabilitate de 
cel puţin până la data limită de depunere a 
ofertelor. 
In cazul în care operatorul economic nu 
deţine certificatele de management astfel 
cum sunt solicitate, acesta poate 
prezenta orice alte documente echivalente. 
Se acceptă dovezi care atestă că 
documentele solicitate sunt în curs de 
obţinere. 

Modalitatea de indeplinire 

Certificatele să fie valabile la data limită stabilită pentru depunerea 
ofertelor şi la data depunerii/data deschiderii/pe perioada de derulare a 
contractului.  
Completare Formular F12 
In cazul în care operatorul economic nu deţine certificatele de management 
astfel cum sunt solicitate, acesta poate prezenta orice alte documente 
echivalente. Se acceptă dovezi care atestă că documentele solicitate sunt în 
curs de obţinere – Declaraţie pe proprie răspundere. 

Garanție de participare                                                                                                          da X nu □ 

Cuantumul garanţiei de participare este de 4700,00 lei, cu valabilitate de 90 zile de la data depunerii ofertei, care se 
va constitui fie prin virament bancar, fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate 
bancară ori de o societate de asigurări, fie prin depunere de numerar la casieria autorităţii contractante. În cazul 
constituirii prin virament bancar, garanţia se va depune în contul RO34TREZ23121360250XXXXX, deschis la 
Trezoreria Municipiului Constanța, CF 5408818. În cazul constituirii prin instrumente de garantare, ofertantul va 
solicita băncii sau societăţii de asigurări emitente să insereze în mod expres situaţiile prevăzute la art. 86 din HG 
925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Dacă instrumentul de garantare nu respectă aceste cerinţe oferta 
va fi respinsă fiind incidente prevederile art. 33 alin. 3 lit. b din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare. Pe Ordinul de plată/virament bancar în original, în contul RO34TREZ23121360250XXXXX, deschis la 
Trezoreria Municipiului Constanța, CUI 5408818, se va face menţiunea ,,Garanţia pentru participare la depunere 
oferte’’. 
Garanţia de participare se va returna operatorului economic după constituirea garanţiei de bună execuţie în 
cuantum de 10% (5% pentru IMM-uri conform prevederilor art. 16(2) din Legea nr. 346/2004, făcând dovada în 
acest sens – completare Formular declaraţie IMM), din valoarea contractului şi se va constitui conform art. 90 din 
HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile 
legii de o societate bancară sau de asigurări, valabilă pe toată perioada executării lucrărilor, cu respectarea 
prevederilor art. 86 din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
Ofertanţii care se prezintă în calitate de IMM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare, vor prezenta dovada constituirii garanţiei de participare în cuantum de 50% din valoarea 
integrală a acesteia, însoţită de Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM. 
Garanţia de participare se va constitui în echivalent leu/altă valută, la cursul BNR din data de 01.03.2016, 1 Euro =  
4.4655 le. Garanţia de participare trebuie să fie prezentată cel târziu la deschiderea ofertelor – în şedinţa de 
deschidere a ofertelor, iar perioada de valabilitate a acesteia trebuie să fie de 90 zile de la termenul limită de primire 
a ofertelor. 
Garanție de bună execuție                                                                                                     da ■ nu □ 

Se solicită garanţie de bună execuţie în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. Perioada de 
valabilitate: durata contractului. Mod de constituire: printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii  de o 
societate bancară sau de o societate de asigurări, sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la 
unitatea Trezoreriei Statului, un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. 
Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 
0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze 
acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa 
sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Contul astfel deschis este purtător de 
dobândă în favoarea contractantului. La semnarea contractului se va conveni modul de constituire a garanţiei. 

 
 
 
Vă rugăm să ne prezentaţi oferta dvs. de preţ pentru execuţia lucrărilor de construire 

„TEREN DE SPORT TENIS DE CÂMP ȘI MINIFOTBAL”, conform Formularului nr. 10C – 
formular de ofertă şi Centralizatorul de preţuri conform Formularului Anexă C1. 

Ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât aceasta să ofere toate informaţiile cu 
privire la preţul ofertat. Propunerea financiară va fi exprimată în lei, iar TVA va fi evidenţiată 
separat. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată durata de 
îndeplinire a contractului de achiziţie şi trebuie să fi semnată, pe propria răspundere de către ofertant 
sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. Nu se va permite nici o modificare a valorii 
ofertei sau a conţinutului acesteia după expirarea termenului limită de depunere. Valoarea propusă în 
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oferta financiară nu poate depăşi valoarea estimată a contractului, indicată în prezenta invitaţie de 
participare. 

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 3 zile înainte de data limită de depunere a 

ofertelor, ora 13.00, la tel. 0241/850150, fax. 0241/850150. 
Limba de redactare a ofertei este limba română. 
Preţul ofertei va fi exprimat ferm în lei. 
Nu se acceptă oferte alternative. 
Documentele care însoţesc oferta sunt cele prezentate în fişa de date a achiziţiei şi în caietul 

de sarcini. 
Perioada minimă pe parcursul căreia operatorul economic trebuie să îşi menţină oferta: 90 

zile, de la termenul limită de depunere a ofertelor (se va calcula de la data de 07.04.2016). 
 

Oferta trebuie să fie elaborată în conformitate cu precizările din caietul de sarcini şi fişa de 
date elaborate pentru contractarea achiziţiei publice de lucrări de construcţii „TEREN DE SPORT 
TENIS DE CÂMP ȘI MINIFOTBAL” anexat la prezenta invitaţie. 

Modalitatea de prezentare a ofertei: Oferta va fi depusă într-un exemplar original şi unul 
copie. 
Oferta se va depune într-un plic închis şi sigilat, netransparent având înscrise următoarele: 
- adresa beneficiarului UAT ORAŞ BĂNEASA, str. Trandafirilor, nr. 101, jud. Constanţa, cod poştal 
907035. 
- precizarea ,,A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 08.04.2016, ORA 13.00’’ 
- denumirea, adresa şi datele de contact ale operatorului economic (pentru a permite returnarea 
ofertei fără a fi deschisă în situaţia în care oferta respectivă este declarată întârziată). 
Pe plic (colet) se vor anexa în mod obligatoriu, în folie transparentă următoarele documente: 
- Scrisoarea de înaintare a ofertei - conform Formular nr. 3; 
- Împuternicire scrisă din partea operatorului economic, doar în cazul în care oferta este semnată de 
către o altă persoană decât reprezentantul legal – conform Formular nr. 4. 
 

Vă invităm să ne transmiteţi oferta dumneavoastră tehnică şi financiară la sediul din oraşul 
Băneasa, strada Trandafirilor, nr. 101, judeţul Constanţa, prin depunere la Registratura până la data 
limită de 07.04.2016, orele 14,00. 

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire este 
publicată integral pe site-ul autorităţii contractante www.primaria-baneasa.ro , secţiunea Anunţuri, 
şi se poate procura gratuit de la sediul autorităţii contractante, Primăria oraşului Băneasa, str. 
Trandafirilor, nr. 101, prin simpla solicitare. 

Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc la sediul autorităţii contractante, la data de 
03.09.2015,  orele 13,00. 

 
Prezentul anunt este insoţit de : 
- Caietul de sarcini; 
- Fişa de date; 
- Formulare; 
- Contract de lucrari. 
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