
INVITATIE DE PARTICIPARE (FISA DE DATE) 
 
SECTIUNEA I: CONTRACTANT 
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 
Ocolul Silvic Rasinari R.A. 
Adresa postala: str. O. Goga nr. 1687, Localitatea: Rasinari, Cod postal: 557200, Romania, Punct(e) 
de contact: Ocolul Silvic Rasinari R.A., Tel. +40 0269557779, In atentia: Vecerdea Sorin, Email: 
osrasinarira@yahoo.com, Fax: +40 0269557779, Adresa internet (URL): www.osrasinarira.ro,  
 
 Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 
ofertelor/candidaturilor: 4 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 
PRINCIPALE) 
CONTRACTANTUL ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR  CONTRACTANTI 
NU 
Regie Autonoma 
Activitate (Activitati) 
Altele: Silvicultura si alte activitati  Forestiere 
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de contractant/entitatea contractanta 
  PRESTARI SERVICII EXPLOATARI FORESTIERE 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a 
serviciilor: 
Servicii 
OUG 34/2006 Anexa nr. 2B;  27 - Alte servicii 
Locul principal de prestare: O.S. Rasinari R.A. 
II.1.4) Informatii privind contractul 
 Achizitia publica se va finaliza cu incheierea a cate 1 contract pentru fiecare lot 
(partida) adjudecat. 
 Achizitia publica este formata din 8 loturi (partizi). 
 Fiecare contract se va semna cu 1 operator economic. 
   Operatorii economici pot depune oferta pentru min. 1 lot pana la  max 8 loturi 
Durata contractului: De la incheierea contractului pana la data de 31.12.2016 
Valoarea estimata fara TVA: 221446.46 lei  fara T.V.A., reprezentand  49459.82 Euro (Cursul 
valutar B.N.R. din data de 22.02.2016 este de 4.4773  lei/1 euro). 
 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
II.1.3) Anuntul implica 
Incheierea unui contract 
Tip anunt: Invitatie de participare 
Tip legislatie: Procedura achizitie OS Rasinari R.A. 
 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
  7721100-3 Servicii de exploatare forestiera (rev.2) 
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 
 Nu 
II.1.8) Impartire in loturi 
 DA 
II.1.9) Vor fi acceptate variante 
Nu 



II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 
PRESTARI SERVICII EXPLOATARI FORESTIERE 
 

Lot 
(nr) APV 

Volum    
(mc) 

Preţ unitar   
(lei/mc) 

Valoare      
(lei) 

1 111 86 52.65 4 527.90 
2 145s 870  52.13 45 353.10 
3 170 19  53.18 1 010.42 
4 173 90  54.65 4 918.50 
5 174 909  55.07 50 058.63 
6 175 1149  60.00 68 940.00 
7 177 425  58.63 24 917.75 
8 183 328  66.22 21 720.16 

 Total 3876   221 446.46 
 
Valoarea estimata fara TVA:  221446.46 RON 
II.2.2) Optiuni 
Nu 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata contractului: De la incheierea contractului pana la data de 31.12.2016; 
 
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 
II.4.1) Ajustarea pretului contractului Nu 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 
III.1.1.a) Garantie de participare 
Da 
Cuantumul garantiei de participare: 
 

Lot 
(nr) APV Garanţia-2%    (lei) 

1 111  90.56 

2 145s  907.06 
3 170  20.21 
4 173  98.37 
5 174 1 001.17 
6 175 1 378.80 
7 177  498.36 
8 183  434.40 

 Total 4 428.93 
  
 Cont Ocolul Silvic Rasinari R.A., deschis la BCR Sibiu: cont  
RO14RNCB0227036053370001. 
 Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de 
valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile, incepand cu data depunerii ofertei. 
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in 



original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta sau prin ordin de plata ori fila cec, cu conditia 
confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor, sau prin depunere numerar la 
caseria societatii.  
 In baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile 
ulterioare, garantia de participare a operatorilor economici incadrati in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa. In acest caz, operatorii 
economici au obligatia de a prezenta documentele prevazute la art. 7 din Legea nr. 346/2004 cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
 
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
Fonduri proprii Ocolul Silvic Rasinari R.A. 
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale 
Nu 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 
registrul comertului sau al profesiei 
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 
 
− Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 

34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare (formular nr. 1). 

− Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 
34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare (formular nr. 4). 

− Indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat (Certificat de atestare fiscala 
emis de ANAF, valabil). 

− Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de 
operatori economici că nu are datorii restante faţă de administratorul fondului forestier 
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau faţă de proprietar (formular nr. 6). 

− Declaraţie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (evitarea 
conflictului de interese) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (formular nr. 5). 

− Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP 
nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta 
independenta (formular nr. 10). 

− Declaratie privind calitatea de participant la procedura (formular nr. 3). 
Informaţii referitoare la respectarea obligaţiilor privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii 
(formular nr. 9). 
 
III.1.1.a) Garantie de buna executie:  Da 
Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA. 
Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii 
de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau se incaseaza 
prin retineri succesive din fiecare factura. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul 
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului  
In baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile 
ulterioare, garantia de participare a operatorilor economici incadrati in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa. In acest caz, operatorii 
economici au obligatia de a prezenta documentele prevazute la art. 7 din Legea nr. 346/2004 cu 
modificarile si completarile ulterioare.   



III.1.1.b) De asemenea, achizititorul va constitui anticipat emiterii autorizatiei de exploatare o 
cautine de 5% din valoarea contractului, in conformitate cu art. 66 alin.1 din Legea nr. 46/2008 
republicata. 
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
 
− Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere: 

completare (Formular nr. 7); 
− Declaraţii privind serviciile similare prestate in ultimii trei ani (Formular nr. 8); 
− Certificat de înregistrare de la ORC; 
− Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita documente şi informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din aceste formulare. 
 
III.1.5) Legislatia aplicabila 
a) Procedura de achizitie a OS Rasinari RA 
b)Lg.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii; 
c)Lg. securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006; 
d)Lg. 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor. 
III.2.4) Contracte rezervate 
Nu 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
Nu 
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 
Nu 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara 
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
 

(1) Informatii Generale (Declaratie privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate 
aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani), 
(formular nr. 2); 

(2) Atestare conform HOTĂRÂRII nr. 924 din 4 noiembrie 2015 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică 

 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 
mentionate (Modalitatea de indeplinire) 
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
IV.1) PROCEDURA 
IV.1.1.b) Tipul procedurii 
 Cerere de oferta 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 
IV.2.1) Criterii de atribuire 
 Pretul cel mai scazut 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica 
 Nu 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de atribuire 237 /24.02.2016 
IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 
participare:  Romana 
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul 
limita de primire a ofertelor) 90 zile 



 
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire 
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI 
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 
 NU este cazul 
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 
a)formularul de oferta (formular nr. 11), actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de 
a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuala cu contractantul; 
b)Acceptarea conditiilor contractuale (formular nr. 21). Oferta poate contine propuneri de 
modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit contractantul in cadrul documentatiei de 
atribuire; in cazul in care acestea sunt in mod evident dezavantajoase pentru 
contractant, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea 
la clauzele respective,oferta sa va fi considerata neconforma. 
 Mentiuni cu privire la cursul de referinta leu/euro: curs de referinta comunicat de 
Banca Nationala a Romaniei valabil pentru data de 22.02.2016 este de 4.4773 lei /1 euro. 
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei 
a)adresa la care se depune oferta cu scrisoare de inaintare, (Formularul nr. 12): Jud. Sibiu, Loc. 
Rasinari, Str. Octavian Goga nr. 1687, Secretariat. 
b)data si ora limita pentru depunerea ofertei: 11.03.2016 ora 10. 
c)adresa la care se deschide oferta: Jud. Sibiu, Loc. Rasinari, Str. Octavian Goga nr. 1687 
d)Data si ora pentru deschiderea ofertei: 11.03.2016 ora 12. 
e)Numarul de exemplare: Oferta se va prezenta in un exemplar, pe suport hartie. 
f)Mod de prezentare: Ofertantul trebuie sa indosarieze documentele de calificare, propunerea 
financiara si propunerea tehnica (daca este cazul), si apoi sa sigileze documentele de calificare, 
propunerea financiara si propunerea tehnica in plicuri separate marcate corespunzator. Plicurile 
trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a 
fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata întârziata. Plicul exterior trebuie sa fie 
marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A nu se deschide inainte de data de 
11.03.2016 ora 12  (se va preciza data de deschidere a ofertelor mentionata in cadrul 
anuntului/invitatiei de participare)”. Daca plicul exterior nu este marcat conform procedurilor 
mentionate, autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. 
Ofertantul are obligatia de a anexa un opis al tuturor documentelor prezentate; fiecare fila va fi 
numerotata si semnata de reprezentantul legal/ imputernicit.  
g)Modificarea si retragerea ofertei: Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta 
numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in 
acest sens. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, atunci 
acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective, de catre 
autoritatea contractanta, pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte 
a ofertei, modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la pct. d), cu 
amendamentul ca, pe plicul exterior, se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia “Modificari”. 
Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru 
depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare. 
h)Oferte intarziate: Ofertele sunt declarate intarziate in cazul in care au fost depuse dupa data si ora 
limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul/invitatia de participare si in 
prezenta documentatie de atribuire. Ofertele declarate intarizate vor fi respinse in cadrul sedintei de 
deschidere si vor fi returnate nedeschise. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in 
sarcina operatorului economic. 
i)Ofertantul poate depune contestatie la OS Rasinari RA, (Formularul nr. 20- Model contestatie) 
 
 



j.) Procedura de contestare a deciziilor luate în procedura de achiziţie 

Având în vedere că prezenta achiziţie nu se supune reglementărilor OUG 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, fiind efectuată în baza unei proceduri interne de achiziţie a OS Rasinari RA, 
competenţa soluţionării contestaţiilor, care prin solutia data de Comisia de solutionare a 
contestatiilor de la nivelul OS Rasinari R.A.  nu multumeste operatorul economic ,acesta are 
posibililatea sa se adreseze  secţiei comerciale a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul 
achizitorului, respectiv: 

Tribunalul Sibiu, Secţia de contencios - administrativ 

Adresa Tribunalului SIBIU este:  Sibiu,Str. Calea Dumbrăvii, nr. 30 ,550324, Judeţul Sibiu, 
România 
Telefon:+40-269-217104 
Fax:+40-269-217702 
E-mail:tribunalul.sibiu@just.ro 
Conform art. 2562 alin. 1 lit. b din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 
persoana vătămată poate sesiza instanţa competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii 
dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de 5 zile începând cu ziua următoare luării la 
cunoştinţă despre un act al achizitorului considerat nelegal respectiv dupa intocmirea Raportului 
Procedurii. 

În cazul în care contestaţia priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, data luării la cunoştinţă 
este data publicării documentaţiei de atribuire. 

Înainte de a se adresa instanţei competente (Tribunalul Sibiu, Secţia de contencios - administrativ), 
persoana vătămată notifică achizitorul cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în 
materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza instanţa competentă. Lipsa acestei notificării nu 
împiedică introducerea cererii în faţa instanţei competente. 

Notificarea achizitorului de către ofertant, cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în 
materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza instanţa competentă, nu are ca efect suspendarea 
de drept a procedurii de atribuire. După primirea notificării, achizitorul poate adopta orice măsuri pe 
care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de 
atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri. Măsurile astfel adoptate de 
achizitor se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat achizitorul, cât şi 
celorlalţi operatori economici implicaţi. 

Persoana vătămată care a notificat astfel achizitorul se poate adresa de îndată instanţei competente, 
fără a fi obligată să aştepte comunicarea măsurilor luate de achizitor. 

Persoana vătămată care, primind comunicarea prevăzută mai sus, consideră că măsurile adoptate 
sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite achizitorului o notificare de 
renunţare la dreptul de a formula contestaţie în faţa instanţei competente sau, după caz, o cerere de 
renunţare la judecarea contestaţiei. 

 
 

Aprobat, 
Sef Ocol, 

ing. Cretu Adrian 


