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SECŢIUNEA 1

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
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I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A.
Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4
Localitate: Bucuresti
Cod poştal: 041303 Ţara: Romania
Persoana de contact: Ligia MIHAIU
Telefon: 021 307 3029
În atenţia LIGIA MIHAIU
Fax: 021 307 3666
E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro
Program de lucru:
Luni ÷ Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00
anamaria.iortoman@radiocom.ro
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):www:e-licitatie.ro.
Adresa autoritătii contractante: www.radiocom.ro
I.b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice
□ servicii publice centrale
centrale
□ apărare
inclusiv cele subordonate la nivel regional
□ ordine publică/siguranţă naţională
sau local
□ mediu
□ agenţii naţionale
□ economico-financiare
□ autorităţi locale
□ sănătate
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ instituţie europeană/organizaţie
□ protecţie socială
internaţională
□ cultură, religie şi actv. recreative
■ altele: Agent economic
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
■ altele: Telecomunicatii
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
DA □
NU■
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
■ la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:
Data:21 mai 2010 ora limită: ora locala 14:00.
.
Adresa: Şos.Olteniţei nr.103, sector 4, 041303, Bucuresti, Romania
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 26 mai 2010.
I.c. CĂI DE ATAC
Eventualele contestaţii se pot depune la:
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
- fie la instanţa judecătorească competentă.
Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate Bucuresti
Cod poştal: 0300084
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021 310.46.41
Adresă internet: www.cnsc.ro
Fax: 021 310.46.42

Ţara: Romania
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Denumirea instanţei competente: Curtea de apel Bucuresti
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 4
Localitate: Bucuresti
Cod poştal: 030099
E-mail: infocabuc@just.ro
Telefon: 021 319.51.81
Adresă internet: www.cabuc.ro
Fax: 021 319.51.83
I.d .Sursa de finanţare :
Se specifică sursele de finanţare ale
contractului ce urmează a fi atribuit:
- surse proprii

Ţara:Romania

După caz, proiect/program finanţat din fonduri
comunitare
DA □
NU ■

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
Servicii financiar bancare – credit bancar pentru plata TVA şi achiziţia de produse,
lucrări şi servicii auxiliare necesare realizării proiectului WiMax
Cod CPV: 66113000-5
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare: Sediul Central al
SN Radiocomunicaţii SA, Bucureşti, Şos. Olteniţei 103, Sector 4.
(a) Lucrări

□

Execuţie
□
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă
□
Principala locaţie a lucrării

(b) Produse

□

(c) Servicii

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

□
□
□
□

Categoria serviciului
2A ■
2B □

Principalul loc de livrare:
___________________

Cod CPV
□□□□□□□□
Cod CPV: □□□□□□□□
II.1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: ■
Încheierea unui acord cadru: □
II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 2 ani

■

Principalul loc de prestare:
Sediul Central al SN
Radiocomunicaţii SA
Cod CPV: 6611300-5

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)
Acordul cadru cu mai mulţi operatori □
Nr. □□□
sau, dacă este cazul nr. □□ maxim al
participanţilor al acordului cadru vizat

Acordul cadru cu un singur operator

□

Durata acordului cadru:.
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Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului-cadru.
DA □
NU■
II.1.6) Divizare pe loturi
Da □
NU ■
Ofertele se depun pe:
Un singur lot □
Unul sau mai multe □
Toate loturile □
Alte informatii referitoare la loturi:
Se poate depune oferta pentru un lot sau pentru ambele loturi.
Fiecare acord-cadru se va încheia cu un singur operator economic.
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate
DA □
NU ■
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Servicii financiar bancare – credit bancar pentru plata TVA şi achiziţia de
produse, lucrări şi servicii auxiliare necesare realzării proiectului WiMax

II.2.2) Opţiuni (dacă există)
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:
III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare
la contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat
III.1.2. Altele
IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

□
□
□
□

Da □

NU ■

DA □
DA □

NU ■
NU ■

Negociere cu anunţ de participare
Negociere fără anunţ de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluţii

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică

DA □

■
□
□
□

NU ■

IV.3.) Legislaţia aplicată:
- OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu completarile si
modificarile ulterioare;
- H.G. nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publică cu modificările si completările ulterioare;
- Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica vol.1 si vol.2
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE:
Selecţia se va face în funcţie de cifra de afaceri astfel: vor fi selectaţi primii 3
ofertanţi, în ordine descrescătoare a cifrei de afaceri.
În cazul asocierii mai multor operatori economici, asocierea va fi declarată odată cu
depunerea documentelor de calificare, prin depunerea Formularului F1 (Informaţii privind
asocierea). În cazul în care oferta a fost declarată câştigătoare, se va face dovada
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legalizării asocierii prin încheierea unul acord de asociere înainte de încheierea
contractului.
În acest caz, situaţia personală şi capacitatea de exercitare trebuiesc dovedite de fiecare
dintre asociaţi în parte, iar cerinţele privind situaţia economico-financiară şi capacitatea
tehnică şi/sau profesională vor fi îndelinite prin cumul, mai puţin cerinţele care vizează
atribuţii în executarea viitorului contract care trebuie îndeplinite de acela dintre asociaţi
care, conform acordului de asociere, a fost nominalizat pentru executarea respectivelor
atribuţii.
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Se va prezenta o declaraţie pe proprie
Declaraţie privind neîncadrarea în
răspundere, completată în conformitate cu
prevederile art. 180 şi 181
Formularul F2, prezentat în sectiunea
Solicitat ■
Nesolicitat □
„Formulare şi modele” din cadrul
Documentaţiei de atribuire.
1.Certificat de atestare fiscală privind
Certificate fiscale
achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul
de stat şi către bugetele asigurărilor sociale
de stat (sănătate, pensii, şomaj), eliberat de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi
Controlul Finaţelor de Stat – în original sau
copie legalizată, în termen de valabilitate la
Solicitate ■
Nesolicitate □ data şedinţei.
2.Certificat privind plata taxelor şi impozitelor
locale – eliberat de Primăria locală – în
original sau copie legalizată, în termen de
valabilitate la data şedinţei.
3.Certificat de cazier fiscal sau declaraţie
autentică
pe
proprie
răspundere
a
reprezentantului persoanei juridice, după
caz, din care să rezulte că nu au datorii
fiscale – în original sau copie legalizată, în
termen de valabilitate la data şedinţei.
Notă – Existenţa datoriilor privind
obligaţiile de plată la bugetul de stat sau
bugetul local, existenţa menţiunilor
înscrise în Cazierul fiscal vor conduce la
descalificarea candidatului.
Declaraţie
privind
calitatea
de Se va completa Formularul F3 din
Secţiunea Formulare.
participant la procedură
Solicitat ■

Nesolicitat □

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
1.Se solicită certificat constatator emis de
Persoane juridice/fizice române
Oficiul Registrului Comertului, în original sau
copie legalizată, emis cu cel mult 30 zile
înainte de data limită de depunere a ofertei
din care sa reiasa ca operatorul este autorizat
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Persoane juridice /fizice străine

Fisa de informatii generale
Solicitat ■
Nesolicitat □

V. 3.) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia economicofinanciară
Solicitat ■
Nesolicitat □

pentru prestarea activitatii ce face obiectul
contractului-original sau copie legalizata.
2.Certificat de înregistrare a candidatului –
copie legalizată.
3.Certificat de înregistrare / Autorizaţie de
funcţionare BNR – în copie legalizată.
1.Se solicită documente traduse in lb.romana
care dovedesc o formă de înregistrare /
atestare ori apartenenţa din punct de vedere
profesional, în conformitate cu prevederile
legale din tara în care ofertantul este
rezident.
Se va prezenta Formularul F4 - Informaţii
generale din sectiunea „Formulare si
modele” completat corespunzător.

Se solicita prezentarea urmatoarelor
informatii si documente:
1.Cifra de afaceri din ultimul an .(Se va
completa corespunzator Formularul F5).
2.Ultimul bilanţ contabil vizat şi înregistrat de
organele competente – copie legalizată.
3. Contul de profit şi pierdere din ultimii 3 ani
(copie conform cu originalul).
4.Raportul financiar pentru anul 2008.

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
a) Se solicită prezentarea listei principalelor
Informaţii privind capacitatea tehnică
Solicitat ■
Nesolicitat □
prestări de servicii similare (credite în valoare
de 10 milioane Euro şi peste) celor solicitate
prin prezenta documentatie de atribuire în
ultimii 3 ani, care să conţină valori, perioade
de prestare, beneficiari, indiferent dacă
aceştia din urmă sunt autorităţi contractante
sau clienţi privaţi.
Se vor completa corespunzator Formularul
F6 si anexa acestui formular din sectiunea
“Formulare si modele”.
Vor fi calificaţi acei candidaţi care au acordat
finaţări instituţiilor/societăţilor de stat în sumă
de peste 100 000 000 Euro în ultimii 2ani.
Informaţii privind subcontractanţii
Solicitat ■
Nesolicitat □

Declaraţie pe proprie răspundere privind
partea din contract pe care operatorul
economic are intenţia să o subcontracteze.
Se solicită completarea, după caz, a
Formularului F7.

V.5.) Modul de preselecţie al

Autoritatea

contractantă

va

realiza

o
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candidaţilor care vor fi invitaţi la etapa
de negociere

V.6) Numărul de candidaţi selectaţi

preselecţie a candidaţilor în baza Criteriilor
de calificare din capitolul V al Fişei de date a
achiziţiei.
Autoritatea
contractantă
va
continua procedura de negociere numai cu
acei candidaţi care îndeplinesc criteriile
solicitate şi va invita fiecare candidat
selectat, declarat eligibil conform cerinţelor
de calificare de la Capitolul V.
Autoritatea contractantă intenţionează să
preselecteze un număr minim de 3 candidaţi
în vederea transmiteri către aceştia a
invitaţiei de participare la etapa de
negociere. În cazul în care numărul
candidaţilor care îndeplinesc criteriile de
selecţie este mai mic decât numărul minim
indicat în anunţul de participare, autoritatea
contractantă va continua procedura (în
conformitate cu prevederile art.117 lit.b) din
OUG 34/2006) numai cu acel / acei candidat
/ candidaţi care îndeplineşte / îndeplinesc
criteriile solicitate.

VI. PREZENTAREA CANDIDATURII ŞI A OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei
Limba română.
Oferta, orice corespondentă si documente
legate de procedura de atribuire transmise între
ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie
scrise în limba română.
Documentele care dovedesc criteriile de
calificare de la Capitolul V, emise în altă limbă
decât limba româna, pot fi prezentate de
ofertant, cu condiţia ca acestea să fie însoţite
de traducerea autorizată a acestora în limba
română.
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei Perioada de valabilitate a ofertei finale: până la
finale
31 iulie 2010.
VI.3) Documente de înscriere la
1. Împuternicire
scrisă
prin
care
procedură
reprezentantul operatorului economic
este autorizat să angajeze candidatul în
procedura pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică. Împuternicirea va fi
însoţită de o copie a actului de identitate
al persoanei împuternicite (buletin d e
identitate, carte de identitate, paşaport).
2. Garanţia de participare - cf. prevederilor
VI.4).
3. Acord de asociere, dacă este cazul – în
original. Acest acord de asociere va fi
legalizat în cazul în care candidatul este
declarat câştigător (Formularul F8).
VI.4) Garanţie de participare
Se solicită garanţie de participare în sumă de
Solicitat ■
Nesolicitat □
32 380 lei.
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru
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VI.4) Modul de prezentare a propunerii
tehnice

VI.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare

participare: 60 de zile de la data depunerii
candidaturilor, respectiv pana la data de 31 iulie
2010. Modul de constituire a garanţiei de
participare: instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari, în original, cu respectarea
următoarelor cerinţe:
- să conţină în clar denumirea autorităţii
contractante în favoarea căreia s-a constituit;
- să facă referire expresă la procedura
organizată de autoritatea contractantă;
- să prevadă modul de executare a plăţii
garanţiei: necondiţionat.
În cazul în care instrumentul de garantare
provine din altă ţară, aceast va fi tradus în limba
română şi legalizat.
Propunerea tehnică va fi depusă la solicitarea
autoritaţii contractante, în urma primirii invitaţiei
de participare la negociere, doar de către
candidaţii preselectaţi, după prima etapă de
calificare şi preselecţie.
Se solicită ca informaţiile din propunerea tehnică
să permită identificarea cu uşurinţa a
corespondenţei cu specificaţiile tehnice din
Documentaţia descriptivă.
Propunerea tehnică va conţine şi o propunere
de draft pentru contractul de credit bancar pe
baza căruia va fi făcută negocierea.
Propunerea financiară va fi depusă la
solicitarea
autoritaţii contractante, în urma
primirii invitaţiei de participare la negociere, doar
de către candidaţii preselectaţi, după prima
etapă de calificare şi preselecţie.
Moneda în care se transmite propunerea
financiară este Lei şi Euro.
Se va prezenta Formularul de ofertă F9,
completat corespunzător.
În formularul de ofertă se va specifica preţul
contractului de achiziţie publică reprezentând
suma tuturor costurilor creditării, inclusiv
comisioane, dobânzi.
În Anexa Formularului de ofertă se va include o
calculaţie detaliată a costurilor totale ale
creditului, pe fiecare tip de comision şi dobândă,
astfel:
-

rata de dobanda in functie de EURIBOR din
data de publicarii anuntului + marja fixa
exprimata ca procent pe an ;
comisionul de acordare si instrumentare a
facilitătii ;
comisionul de administrare
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-

alte comisioane
Graficul de rambursare a creditului,
cuprinzând ratele şi scadenţele aferente.
Toate dobânzile şi comisioanele incluse în
cadrul propunerii de finanţare vor fi
considerate ca fiind ferme; alte sume,
dobânzi, comisioane care nu au fost incluse
în mod explicit în cadrul ofertei de finanţare
nu vor fi luate în considerare la evaluare, nu
vor fi incluse în contract şi nici adaugate pe
durata procesului de derulare a contractului.

Informaţii privind derularea
procedurii de atribuire

In scopul monitorizarii procedurilor pentru
atribuirea contractelor de achizitie , ofertantul
are obligatia de a exprima pretul ofertat pentru
furnizarea serviciilor atat in lei cat si in Euro,
folosindu-se
cursul
valutar
LEU/EURO
comunicat de BNR pentru data de 26 mai 2010.
Notă
La redactarea propunerii financiare, operatorii
economici trebuie să aibă în vedere şi impozitul
datorat statului român pentru veniturile obţinute
de către nerezidenţi pe teritoriul României.(daca
este cazul)
Procedura de negociere cu publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare se derulează în trei
etape distincte, respectiv:
- etapa de calificare în care operatorii
economici interesaţi îşi depun candidatura
în vederea participării la procedură;
candidaţii se preselectează prin aplicarea
criteriilor de selecţie stabilite în anunţul de
participare şi documentaţia de atribuire.
- etapa de selecţie a candidaturilor selecţia se va face în funcţie de cifra de
afaceri astfel: vor fi selectaţi primii 3
ofertanţi, în ordine descrescătoare a cifrei
de afaceri.
- etapa de negociere care se desfăşoară
ulterior transmiterii de către autoritatea
contractantă a invitaţiei la negocieri
candidaţilor selectati in etapa de
preselecţie
a
candidaturilor.
SN
Radiocomunicaţii SA transmite Invitaţia
de participare candidaţilor selectaţi
precizând data şi ora pentru depunerea
ofertei
preliminare
(propunerea
tehnică şi propunerea financiară) şi
efectuarea rundelor de negocieri, precum
şi data la care va avea loc depunerea
ofertei finale. Candidaţii selectaţi vor
depune oferta preliminară (propunerea
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tehnică şi propunerea financiară) la data
stabilită în invitaţie, ofertă ce va constitui
baza de pornire a negocierii cu fiecare
candidat în parte.
Număr runde de negocieri = 1 (una), în
care se va stabili oferta finală (tehnică şi
financiară).
Se întocmeşte Procesul Verbal de negociere
cu fiecare candidat. Ulterior, candiaţii vor
depune ofertele finale, rezultate în urma
negocierilor.
-

VI.6) Modul de depunere a
candidaturilor

etapa de evaluare a ofertelor finale în
care comisia de evaluare numeşte
căştigătorul, în urma aplicarii criteriului de
atribuire şi a factorilor de evaluare
descrişi în fişa de date.
Adresa la care se depune oferta:
SOCIETATEA NATIONALA DE
RADIOCOMUNICATII S.A,
Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4, cod 041303,
Bucuresti, Romania, Registratura , parter
Telefon: 021 307.30.01; fax: 021 314.97.98
Termenul limită de depunere a
candidaturilor: 31 mai 2010 ora 12:00.
Documentele de calificare se vor prezenta în
formă scrisă, în original si una copie. In
eventualitatea unei discrepante între original si
copii, va prevala originalul.
Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau
scrise cu cerneala neradiabila, semnate si
stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/
reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze
ofertantul în procedura de atribuire a
contractului.
Orice stersatura, adaugire, interliniere sau
scris peste cel dinainte sunt valide doar daca
sunt vizate de catre persoana/persoanele
autorizata/autorizate sa semneze oferta.
Paginile continute in fiecare plic vor fi
numerotate si fiecare plic trebuie să contină un
OPIS al documentelor, inclusiv cu numarul
paginii de referinta.
Documentele de calificare în original se vor
introduce într-un plic care va fi sigilat, pe care va
fi marcat ORIGINAL.
Documentele de calificare în copie într-un
plic sigilat, pe care va fi marcat COPIE.
Cele două plicuri sigilate, marcate ORIGINAL
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respectiv COPIE, vor fi introduse într-un plic
interior, care va avea înscrise numele si adresa
ofertantului, pentru a putea fi returnate acestuia
nedeschise.
Plicul interior va fi introdus într-un plic
exterior, netransparent, sigilat si închis
corespunzator, pe care va fi înscris urmatorul
text: «SOCIETATEA NATIONALA DE
RADIOCOMUNICATII, Bucuresti,
Şos. Olteniţei, nr. 103, Sector 4.>>
Pentru procedura de achiziţie „Servicii
financiar bancare – credit bancar pentru
plata TVA şi achiziţia de produse, lucrări şi
servicii auxiliare necesare realzării
proiectului WiMax”

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preţul cel mai scăzut
VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
Factor de evaluare
1
Costul total al creditului în ipotezele menţionate în
caietul de sarcini (suma costurilor totale pe fiecare
facilitate în parte)
2
Perioada de graţie la facilitatea pentru investiţii
4
Structura de garanţii
TOTAL

□
■
Pondere
70%
10%
20%
100%

Modul de acordare al punctajului
1. Costul total al creditului
Cel mai scăzut primeşte punctaj maxim (40 puncte), restul proporţional, calculându-se
astfel:
Pn = (cost total credit minim/cost total creditn) x punctaj maxim alocat
2. Perioada de graţie
Cea mai lungă primeşte punctaj maxim (20 puncte), restul proporţional, calculându-se
astfel:
Pn = (factorn /factor maxim) x punctaj maxim alocat
3..Structura de garanţii
a) 20 puncte – pentru 100% ipoteci şi 0% creanţe şi rulaj.
b) 10 puncte – pentru 90% ipoteci şi 10% creanţe şi rulaj.
c) 5 puncte – pentru 80% ipoteci şi 20% creanţe şi rulaj
Pentru valori intermediare se calculează proporţional.
Nu se acceptă oferte sub 80% ipoteci.
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1 Ajustarea preţului contractului
Preturile sunt ferme pe toata durata contractului
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DA □
NU ■
VIII.2. Garanţia de bună execuţie a
contractului
DA ■

NU □

a)Garantia de buna executie a contractului
este de 5%. din valoarea contractului,
respectiv
din
valoarea
totala
a
taxelor,dobanzilor si
comisioanelor, fără
TVA.
b)Modul
de
constituire
a
garanţiei:
instrument de garantare emis in conditiile
legii de o societate bancara ori de o societate
de asigurari.

VIII.3 Precizari pentru ofertantul
castigator

In cazul in care ofertantul declarat castigator
se face vinovat de nesemnarea contractului de
prestari servicii in conditiile de baza impuse prin
documentatia de atribuire sau de neconstituirea
garantiei de buna executie , acesta va pierde
garantia de participare si va decade din
drepturile castigate in urma atribuirii
contractuluide achizitie.

VIII.4 Precizari finale

A. In cazul in care ofertantul declarat
castigator se face vinovat de nesemnarea
contractului de prestari servicii in conditiile de
baza impuse prin documentatia de atribuire si
incheierea contractului in maxim 20 de zile de la
primirea comunicarii rezultatului procedurii
si/sau de neconstituirea garantiei de buna
executie , acesta va pierde garantia de
participare si va decade din drepturile castigate
in urma atribuirii contractuluide achizitie.
B. Prezumtia de legalitate si autenticitate a
documentelor prezentate:
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva
pentru legalitastea si autenticitatea tuturor
documentelor prezentate in original si /sau copie
inn vederea participarii la procedura
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti
de catre comisia de evaluare nu angajeaza din
partea acesteia nicio raspundere sau obligatie
fata de acceptarea acestora ca fiind autentice
sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva
a ofertantului sub acest aspect
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SECŢIUNEA 2

FORMULARE
SI
MODELE
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OPERATOR ECONOMIC

FORMULARUL F1

……………………………
(denumire)

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA
1. Numele asocierii, dacă este cazul .......................................................
2. Numele partenerilor din asociere
i)
ii)
iii)
3.
4.
5.
6.

Numele asociatului principal ………………………………………….
Detalii de contact (persoana de contact, adresa, telefon, fax, e-mail, etc.)
Documentul de asociere (data semnării, locul, etc.) * ……………………………..
Responsabilităţile asociaţilor, în % şi pe tipuri de activităţi (furnizare produse, prestări
servicii, execuţie lucrări)
Data completării ....................................
Operator economic
............................................
(semnătura autorizată)

* Documentul privind asocierea va cuprinde minimal următoarele:
- denumirea asocierii (dacă este cazul), numele partenerilor de asociere şi a
reprezentanţilor săi legali, desemnarea asociatului principal;
- faptul că toţi asociaţii sunt responsabili, împreună şi/sau separat, în procentul
stabilit şi pentru activităţile stabilite, pentru prestarea “SERVICII DE CREDITARE
…………….”;
- faptul că asociatul principal va fi autorizat să primească instrucţiunile pentru şi
în numele oricărui din asociaţi;
- faptul că asociatul principal este responsabil pentru execuţia contractului,
inclusiv pentru plăţile aferente;
- obligaţia asociaţiilor de a rămâne în asociere pentru toată perioada de prestare
a “SERVICIILOR DE CREDITARE ………”.
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Formularul F2

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia
prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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 şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006,
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare
de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului
sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare,
reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
d) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
……………………………

FORMULAR F3

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................(denumirea
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
......................................................... (se menţionează procedura), având
ca obiect
…………………………(denumirea produsului, serviciului ;I codul CPV), la data de
……………………….. (zi/lună/an), organizată de .........................................(denumirea autorităţii
contractante),
particip şi depun candidatura/oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei...........................................;
[ ] ca subcontractant al .........................................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confrimării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...............................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură
cu activitatea noastră.
Operator economic
............................................
(semnătura autorizată)
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Formularul F4
OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele ofertantului:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central: ............................................
Telefon:...................; Fax: ........................; E-mail:..............................
4. Adresa postala completa de transmitere a corespondentei pe
parcusul derularii procedurii: ..............................................
Telefon de contact pe parcusul derularii procedurii:...................;
Fax de contact pe parcusul derularii procedurii: ........................;
E-mail de contact pe parcusul derularii procedurii:.....................
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ______________________
(numarul, data si locul de
inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ___________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de
inmatriculare/inregistrare)

Operator economic,
...........................
(semnătură autorizată)
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Formularul F5
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND
VALOAREA CIFREI DE AFACERI ANUALE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa
/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate
faptei de fals in acte publice, ca cifra de afaceri pe ultimul an este cea prevazuta in tabelul urmator.

Anul

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
– lei –

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
– echivalent in euro –

2009

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)
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Formularul F6
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................ (denumirea/numele
si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate
faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SOCIETATII NATIONALA DE
RADIOCOMUNICATII SA, cu sediul Şos. Olteniţei, nr. 103, sector 4, Bucuresti, cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
.........................................
(semnatura autorizata)

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Cod
CPV

0

1

2

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitatea
prestatorului *)

Pretul total al
contractului

4

5

Procent
îndeplinit
de
prestator
%
6

Cantit.
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

7

8

1
2
.....

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.
Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)
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Formularul F7
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul
....................................................
ofertant/candidat/reprezentant
împuternicit
al
........................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
Nr
crt

Denumire /nume
subcontractant

Datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor

Specializare

Partea/părţile din
contract ce urmează a
fi subcontractate

Operator economic
(semnătură autorizată)
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Formular F8
ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca
fiind câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
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5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)
Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.
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Formularul F9
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA
Şos. Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti
Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ________
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse
în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm:
Servicii de creditare...., pentru <<Total cost credit >>...........................(suma în litere şi în
cifre) Euro, echivalent a..................... (suma în litere şi cifre) Lei, taxa pe valoarea adăugată în
valoare de ________ (suma în litere şi în cifre.) Euro, echivalent a .................. Lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile în termenul prevazut in graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ___ zile, (durata în litere
şi cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.
Data ___/___/______
_________, (semnătură), în calitate de _________ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele _____________ (denumirea/numele operatorului economic)
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Anexa la Formularul de ofertă

Costuri credit
Dobânda
Comisionul de acordare si instrumentare a facilitătii
Comisionul de administrare
Alte comisioane
........
Total Cost Credit

Euro

Lei

*

**

* şi ** aceaste sume se vor regasi pe formularul de ofertă.
** această valoare se va calcula la cursul de schimb lei/euro comunicat de BNR la data de
26 mai 2010.
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SECŢIUNEA 3
DOCUMENTAŢIA DESCRIPTIVĂ
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Scurta descrierea a proiectului de investitii:
Construirea în următorii 4 ani a unei reţele naţionale de acces radio de bandă largă (BWA),
pentru un număr de aproximativ 15.000 de clienti pentru sectorul companii private si de stat,
IMM, sectorul guvernamental, administratie publica si 7 500 de abonati rezidentiali.
Acoperirea cu servicii business (servicii garantate) a tuturor resedintelor de judet si a
aproximativ 52 de orase de nivel 2 şi 3 din Romania.
Construirea unei retele de transport la nivel national pe fibra optica care să sustină strategia de
dezvoltare S.N. Radiocomunicatii S.A pentru viitor atât pentru sectorul de comunicatii
electronice cat si pentru sectorul de broadcasting.
In cadrul proiectului
- se vor achizitiona echipamente si servicii specifice in valoare totala de 34 milioane EUR fara
TVA. Finantarea se va face prin credit furnizor, pentru care contractele au fost incheiate la
01.03.2010.
- se vor realiza lucrari de constructii montaj a echipamentelor in valoare de 3,6 milioane de
euro (fara TVA)
Termenul de executie estimat al investitiei: 12 luni incepand cu luna aprilie 2010, din care
primele 9 luni perioada in care vor sosi echipamentele.
Nevoia de finantare:
Facilitate de credit in valoare totala de 10 milioane de euro care acomodeaza mai multe
destinatii, dupa cum urmeaza:
1. Linie de TVA
- valoare: 6.4 milioane euro;
- non revolving;
- disponibilitate: 9 luni de la semnarea contractului de facilitate de credit;
- din facilitate se va plati TVA-ul pentru facturile de echipamente, servicii si lucrari;
- rambursarea liniei se va face pe masura recuperarii/regularizarii TVA-ului de plata, in maxim
18 luni de la semnarea contractului de facilitate de credit prin tranşe lunare egale;
2. Credit investitii (necesar pentru achiziţia de produse, lucrări şi servicii auxiliare
necesare realizării proiectului Wimax)).
- valoare: 3,6 milioane euro;
- non revolving;
- disponibilitate: 9 luni de la semnarea contractului de facilitate de credit;
- din facilitate se vor achiziţiona produse, lucrări şi servicii auxiliare necesare realizării
proiectului WiMax;
- se solicita perioada de gratie la principal care va fi precizata de fiecare ofertant in propunerea
sa tehnica;
- rambursare in transe egale cu maturitatea finala in 24 luni de la semnarea contractului de
facilitate de credit;
Garantii: Facilitatea de credit totala de 10 milioane de euro va fi garantata intr-o structura de
garantii agreata cu banca:
- ipoteci pe cladiri/terenuri aflate in patrimoniul SN Radiocomunicatii S.A.;
- garantii reale mobiliare – creante si garantii reale mobiliare pe contul deschis la banca
(garantie reala mobiliara asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare);
Nu se vor accepta decât ofertele care solicită ipoteci pe clădiri, terenuri de peste 80% ca
structură de graranţii.
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Se solicita ca rambursarea anticipata a creditului din surse proprii sa nu se comisioneze.

-

In vederea evaluarii ofertelor acestea vor fi elaborate in urmatoarele ipoteze:
rata de dobanda in functie de EURIBOR din data de publicarii anuntului + marja fixa exprimata
ca procent pe an ;
comisionul de acordare si instrumentare a facilitătii ;
comisionul de administrare
alte comisioane

Toate dobanzile si comisioanele incluse in cadrul propunerii de finantare vor fi considerate ca fiind
maximale.
Alte sume, dobanzi si comisioane care nu sunt incluse in mod explicit in cadrul ofertei de finantare
nu vor fi luate in considerare la evaluare, nu vor fi incluse in contract si nici adaugate pe durata
procesului de derulare a contractului.
In vederea evaluarii ofertelor depuse, oferta financiara va include o calculatie a costurilor totale ale
creditului pe cele 3 facilitati, pe fiecare gen de comision si dobanda, astfel:
Facilitate
Facilitate TVA – 6.4 milioane euro

Ipoteze calcul costuri
O singura tragere de 6,4 milioane euro pe
01.06.2010 – rambursare integrala pe 30.11.2011
Facilitate credit investitii – 3,6 milioane euro O singura tragere de 3,6 milioane euro, pe
01.06.2010, rambursare in transe egale, dupa
expirarea perioadei de gratie, ultima transa pe data
de 31.05.2012
In evaluare, se va lua in considerare costul total rezultat din insumarea costurilor totale pe fiecare
facilitate in parte.
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