
Fisa de date 

 

SECTIUNEA I: CONTRACTANT 

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 

PRINCIPALE) 

CONTRACTANTUL ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR  CONTRACTANTI 

NU 

Regie Autonoma 

Activitate (Activitati) 

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, 

Adresa 

Altele: Silvicultura si Exploatari Forestiere 

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 

ofertelor/candidaturilor: 4 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de contractant/entitatea contractanta 

Prestări Servicii de Exploatări Forestiere si Sortare la Drum Auto, in Sortimentele solicitate 

de Beneficiar, iar Lemnul de Foc in Metri Steri. 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a 

serviciilor: 

Servicii 

OUG 34/2006  

Locul principal de prestare: O.S. Rasinari R.A. 

II.1.4) Informatii privind contractul 

Contract cu 1 operator economic pentru fiecare APV, acelasi operator economic poate incheia 

contracte pentru 1 sau mai multe APV-uri. 

Durata contractului:10 luni 

Valoarea estimata fara TVA: 515 690 lei  fara T.V.A., reprezentand  112770.89 Euro (Cursul valutar 

B.N.R. din data de 10.10.2017 este de 4.5729  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) 

 77211100-3 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. In continuare Loturile vor fii denumite APV- uri. 

II.1.9) Vor fi acceptate variante 

Nu 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

 

 



 

 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 

Prestări servicii de Exploatări Forestiere , cantitati: 

APV Volum 

244 382 

246 263 

253 402 

254 729 

255 533 

256 545 

257 547 

258 329 

259 636 

260 744 

261 407 

262 315 

263 164 

264 123 

265 252 

266 225 

267 119 

268 117 

269 507 

Total 7339 

• Nota: APV 260 se va autoriza dupa obtinerea tuturor aprobarilor legale necesare in 

vederea autorizarii. 

Valoarea estimata fara TVA:  515690 RON 

II.2.2) Optiuni 

Nu 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

10 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau 

lucrarilor 

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 

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). 
Pentru participarea la prezenta procedura este prevazuta obligatia ofertantilor de a constitui o 

garantie de participare. 

 

Cuantumul garantiei de participare:  

APV Volum PU Valoarea Garantia 

244 382  90.00 34 380.00  687.60 

246 263  90.00 23 670.00  473.40 

253 402  68.00 27 336.00  546.72 

254 729  75.00 54 675.00 1 093.50 

255 533  70.00 37 310.00  746.20 

256 545  70.00 38 150.00  763.00 

257 547  70.00 38 290.00  765.80 

258 329  70.00 23 030.00  460.60 

259 636  65.00 41 340.00  826.80 

260 744  60.00 44 640.00  892.80 

261 407  64.00 26 048.00  520.96 

262 315  65.00 20 475.00  409.50 

263 164  65.00 10 660.00  213.20 

264 123  60.00 7 380.00  147.60 

265 252  60.00 15 120.00  302.40 

266 225  90.00 20 250.00  405.00 

267 119  65.00 7 735.00  154.70 

268 117  83.00 9 711.00  194.22 

269 507  70.00 35 490.00  709.80 

Total 7339   515 690.00 10 313.80 

 

 

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.  

 

 
 

 

III.1.1.b) 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  

 
 

 

 

 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

(1) Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere: 

completare, (Formular nr. 7); 
(2) Declaraţii privind serviciile similare prestate in ultimii trei ani, (Formular nr. 8); 

(3) Certificat de înregistrare de la ORC avand domeniul de activitate  Servicii de exploatare 

forestiera ; 

(4) 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.3.2) Capacitatea economica si financiara 

III.3.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

α) 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); 

 
β) Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic/grupului de 

operatori economici valabil şi cu anexa acestuia completată la zi sau documentul similar 
recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici/grupurilor 

de operatori economici străini; (copie sau original) (VALABIL) 

 

 



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 ………………………. 

 

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; Oferta se depune 

pentru fiecare APV (partida) in parte. 

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 10.10.2017 este de 4.5729 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: 23.10.2017 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: 23.10.2017 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 

23.10.2017ora 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, a contractantului 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) 

 

 

 

 

Aprobat, 

Sef Ocol, 

ing. Cretu Adrian 


