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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

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

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

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Activitate (Activitati)

- ActivitŁŞi aeroportuare

REGIA AUTONOMA AEROPORT CRAIOVA

Adresa postala: strada Calea Bucuresti nr. 325, loc Craiova, jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200785, Romania, Punct(e) de contact: Biroul de 
Achizitii, Tel. +40 251416860, In atentia: Stepan Oana, Email: achizitii@aeroportcraiova.ro, Fax: +40 251411112, Adresa internet (URL): 
www.aeroportcraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 4

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

SECTORIALE

Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.
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II.1) DESCRIERE

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

SCARA IMBARCARE/DEBARCARE

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

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Sediul R.A Aeroport Craiova

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contract sectorial de furnizare: ”SCARA IMBARCARE/DEBARCARE” pentru achizitia unei scari de pasageri autopropulsata, folosita pentru 
imbarcarea/debarcarea pasagerilor in aeronave, corespunzator cerintelor mentionate in Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii 
de atribuire.

34969200-9 Scari mobile de imbarcare a pasagerilor in aeronave (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

”SCARA IMBARCARE/DEBARCARE” pentru achizitia unei scari de pasageri autopropulsata, conform cerintelor mentionate in Caietul de 
sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 375,000.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
120 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO411 - Dolj

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

a)Cuantumul GP: 2% din valoarea totala estimata a contractului sectorial (7500 RON), cf art. 41,alin. 3. lit a),din HG 394/2016;Pt sit in care 
GP este constit in alta moneda,se va utiliza cursul de referinta comunicat de BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP.  b)
Perioada de valab a GP pt participare:120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

c)Forma de constituire a GP: în cf cu art. 42 din HG 394/2016.GP trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin:

-virament bancar,ordin de plata semnat de banca in favoarea R.A. Aeroportul Craiova,in contul RO16RNCB0134041656690001,deschis la 
BCR Craiova;Codul Fiscal 10300854,

- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in 
conformitate cu F. 1.

In orice situatie, dovada constit GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pt depunerea ofertelor, scanata in SEAP si 
in original la sediul autoritatii contractante,conform art. 42 alin. (7) din HG nr. 394/2016.

Doc scanat al GP se va depune/incarca in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. GP emisa în alta limba,decât lb ro,va fi însotita 
de traducerea autorizata în lb româna. In cazul depunerii de oferte in asociere GP trebuie constituita in numele asoc si sa se mentioneze ca 
acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori ec.

GP se poate retine în conformitate cu art. art.43 din HG nr.394/2016.Restituirea GP se realizeaza potrivit art.44 din HG nr.394/2016.Dovada 
constituirii GP va fi insotita de scrisoare de inaintare –F. 2.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul Consiliului Judetean DOLJ

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

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

Pentru a demonstra situatia personala ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

1. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.177 din Legea nr.99/2016 pentru Ofertant/Ofertant asociat/tert 
sustinator/subcontractant;

2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.178 din Legea nr.99/2016 pentru Ofertant/Ofertant asociat/tert 
sustinator/subcontractant;

3. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din Legea nr.99/2016 pentru Ofertant/Ofertant asociat/tert 
sustinator/subcontractant;

Cu privire la neincadrarea in prevederile art. 72 din Legea nr. 99/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante, 
implicate in procedura de atribuire sunt: Pappa Dan Radu Ilie, Pirvuletu Silviu Mircea, Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin, ?tefan Claudiu 
Razvan, Dumitru Mircea Ovidiu, Predescu Adrian, Dascalu Luminita, Ciocnitu Gheorghe Doru, Jianu Mirel, Raducanoiu Oana, Busneag 
Liana, Stepan Oana Maria, Istodor Ulise, Giurea Daniel, Badea Marin Remus, Horj Carmen Cezarina, Iovan Cristina Manuela, Tudor Bianca 
Elena, Chilom Dumitru, Galiceanu Radu Aurel.



Documentatii si Achizitii Publice

Note:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016.

Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici 
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate 
prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in 
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor 
cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul 
prezentarii; 2.- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la 
art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; 3.- alte documente edificatoare, dupa caz. 

Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Cuantumul garantiei de buna executie(GBE) a contractului este de 10% din pretul contractului sectorial fara TVA. 

Modul de constit a GBE:în cf cu art. 45 si art. 46 din HG nr.394/2016,sau virament bancar în conturile mentionate la pct.III.1.1.a).GBE a 
contractului poate fi constituit printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari
(cf F.3.1) si cu o valabilitate egala cu durata contractului sectorial plus 14 zile de la data pla?ii facturii finale. Ofertantul va prezenta 
Declaratia privind acordul pt constituirea GBE (F.3.2).

In cf cu art. 47 din HG nr.394/2016, R.A. Aeroportul Craiova are dreptul de a emite pretentii asupra GBE,oricând pe parcursul îndeplinirii 
contractului sectorial,în limita prejudiciului creat,în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin 
contract.Anterior emiterii unei pretentii asupra GBE entitatea contractanta va notifica pretentia atât contractantului, cât si emitentului 
instrumentului de garantare, precizând obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.În sit executarii GBE, 
partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat.

Restituirea GBE se face in conformitate cu prevederile art.48 alin. (1) din HG 394/2016, respectiv în cel mult 14 zile de la data întocmirii 
procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului sectorial.

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

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor 
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor nr 101/2016;

d)Hotarârea nr. 394/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectorial;

e) Ordinul 1448/16.10.2014 pt aprobarea RACR privind autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar – RACR-AD-AACDA;  

 f) Ordinul 66/2008 privind utilizarea echipamentelor,instalatiilor,utilajelor si mijloacelor tehnice de aerodrom si de protectie a navigatiei 
aeriene in desfasurarea activitatilor aeronautice civile.   

g) Reg (UE) 139/2014 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri si EN 12312 - Aircraft ground 
support equipment, conform PIAC-AD-AACDA ed 1/2015.

c) www.anap.gov.ro
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

• Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca 
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea 
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (pentru persoane juridice/fizice române se va depune Certificat constatator 
emis de oficiul registrului comertului de pe lânga tribunal; iar pentru operatorii economici straini se vor depune documente edificatoare care 
sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu 
prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident,anexându-se si traducerea autorizata în limba româna);

•	ln conformitate cu prevederile dispozitiilor art. 63 Cod aerian civil si in conformitate cu Ordinul MTCT nr. 1448/2014, privind autorizarea 
agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar, ofertantul/ ofertantii care participa la procedura trebuie sa fie autorizati de Autoritatea 
Aeronautica Civila Romana (sau de autoritatile aeronautice civile ale altor state) ca agenti aeronautici autorizati pentru distribuire, reparatii si 
intretinere echipamente pentru activitati aeroportuare la sol. In acest sens vor depune un Certificat de autorizare emis de Autoritatea 
Aeronautica Civila Romana (sau autorizatii emise de autoritatile aeronautice civile ale altor state, autorizatii acceptate (recunoscute) de 
Autoritatea Aeronautica Civila Romana, respectiv autorizatie echivalenta) valabil la data depunerii ofertelor.



Modalitatea prin care se va demonstra indeplinirea cerintelor va fi: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la 
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin 
completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de 
rezidenta; precum ?i Certificatul de autorizare emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (sau autorizatii emise de autoritatile 
aeronautice civile ale altor state, autorizatii acceptate (recunoscute) de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, respectiv autorizatie 
echivalenta); urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul 
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.  



Nota : Documentele/declaratiile/certificatele emise de institutii vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea 
„conform cu originalul” semnate si stampilate de ofertant, cu mentionarea în clar a numelui semnatarului. În cazul în care acestea sunt 
semnate de o alta persoana, se va prezenta o împuternicire în acest sens.

Documentele justificative vor fi valabile la data prezentarii acestora.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Ofertantul va prezenta principalele livrari de produse/echipamente pentru 
activitati aeroportuare la sol efectuate in ultimii 3 ani (numarul de ani 
solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin 
raportare la data limita de depunere a ofertelor).

Valoarea cumulata a livrarilor de produse, trebuie sa fie minim echivalenta 
cu valoarea estimata a contractului sectorial, la nivelul unui sau a maxim 
doua contracte.

Pentru fiecare din contractele prin care se demonstreaza experienta similara 
se vor prezenta certificate constatatoare / recomandari / procese verbale de 
receptie / documente, cu scopul de a demonstra livrarea produselor 
prezentate. Certificatele constatatoare/recomandarile/procese verbale de 
receptie/documentele, vor fi emise sau contrasemnate de catre o autoritate 
sau de catre beneficiar.

Daca un grup de operatori depun oferta comuna, atunci capacitatea tehnica 
si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti 
la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. 

Se va completa Formularul nr. 5 - Declaratie privind lista 
principalelor furnizari de produse in ultimii 3 ani din Sectiunea 
Formulare in care se vor indica valorile, datele si beneficiarii 
publici sau privati. Din Lista principalelor produse trebuie sa 
rezulte ca in ultimii 3 ani au fost furnizate produse similare 
(produse/echipamente pentru activitati aeroportuare la sol) cu 
cele care fac obiectul contractului de achizitie publica in valoare 
cumulata la nivelul a minim un contract, maxim doua contacte de 
valoare minim echivalenta cu valoarea maxima estimata a 
contractului sectorial.

	In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun 
la procedura de atribuire,fiecare dintre acestia va prezenta 
Formularul nr. 5 din Sectiunea Formulare.

Pentru calculul echivalentei in alta valuta se va aplica cursul 
mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in 
parte.

 Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE se vor prezenta obligatoriu, la 
solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul 
I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente justificative sunt: Certificate 
constatatoare /recomandari /procese verbale de 
receptie /documente aferente fiecarui contract prin care se 
demonstreaza experienta similara, Acord de asociere-Formularul 
nr. 4 (daca este cazul), Formularul nr. 5 - Declaratie privind lista 
principalelor produse in ultimii 3 ani.

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

Implementarea Sistemului de Management al Calitatii în conformitate cu SR 
EN ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un 
organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 
9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru furnizarea 
de produse care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. 
Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Nu 
se accepta societati in curs de implementare a certificarii, cu exceptia 
societatilor care dovedesc, prin prezentarea unui raport de audit finalizat, ca 
urmeaza sa primeasca aceasta certificare. In cazul unei asocieri, cerinta va 
fi îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe 
care o realizeaza.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti 
la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. 



- Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE se vor prezenta obligatoriu, la 
solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul 
I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.



Aceste documente justificative sunt: prezentarea oricarui 
document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat 
emis de un organism de certificare sau alte documente care 
probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, 
proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. 
similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei 
certificari SR EN ISO 9001. Certificat/e emise de organisme 
independente care atesta respectarea standardelor de asigurare 
a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent,, in copie lizibila cu 
mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine 
vor prezenta documentele care confirma indeplinirea cerintei in 
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, însotita de 
traducere autorizata în limba româna.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire



Fisa de date

Pagina 5/7Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-11-2016 16:19

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

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

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 autoritatea contractanta

4299/27.10.2016

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

120 zile

Online

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

Propunerea tehnica va fi transmisa in format electronic in SEAP pe www.e-licitatie.ro pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Vor fi 
acceptate ofertele care îndeplinesc cerintele Caietului de sarcini.

Propunerea tehnica va fi semnata, de persoana împuternicita a operatorului economic, precum si cu semnatura electronica extinsa, bazata 
pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii, se transmite în SEAP în format electronic.  
Acesta va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea 
contractanta. 

Propunerea tehnica se va depune in conformitate cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta: - Comentariu articol cu 
articol al Caietului de sarcini, prin care demonstreaza capabilitatea de a furniza produsul care face obiectul procedurii; – alte documente 
solicitate prin Caietul de sarcini. 

Ofertantul va prezenta Declaratia-angajament acceptarea conditiilor din Caietul de Sarcini si Contractul sectorial, întocmit în conformitate cu 
Formularul 6 indicat în fisierul „Formulare”.

De asemenea, se va prezenta asumarea draftului de contract sectorial.



NOTA: Cerintele impuse in Caietul de Sarcini sunt minimale. Autoritatea contractanta va lua in considerare toate propunerile tehnice care 
asigura un nivel calitativ superior caietului de sarcini. 

Totodata, potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul 
documentatiei de atribuire si implicit, în termenul prevazut în prezenta fisa de date.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
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Operatorul economic va prezenta in cadrul propunerii financiare formularul de oferta (Formularul nr. 7), care reprezinta elementul principal al 
propunerii financiare. 

Ofertantul va evidentia pretul total ofertat care va include si cheltuielile suportate de furnizor pentru livrarea produsului la sediul Autoritatii 
Contractante(DDP excl. TVA Franco – beneficiar), incarcare, transport, descarcare, punerea in functiune, scolarizare si pretul reviziilor 
tehnice in perioada de garantie (inclusiv pretul manoperei si al consumabilelor).

 Pretul total ofertat va fi exprimat in RON, respectiv se va utiliza cursul de schimb comunicat de BNR ca fiind valabil la data publicarii 
anuntului de participare simplificat. 

 De asemenea, in cadrul propunerii financiare se va indica si termenul de livrare al produsului ofertat la sediul Beneficiarului. Termenul 
maxim de livrare acceptat de Autoritatea Contractanta este de 120 zile de la data semnarii contractului. In cazul ofertantului declarat 
castigator, preturile unitare si pretul total in lei, exclusiv TVA, sunt ferme si fixe pe toata perioada de valabilitate a contractului. In cazul in 
care propunerea financiara nu cuprinde toate informatiile solicitate aceasta va fi respinsa ca neconforma. Propunerea financiara va fi 
prezentata in limba romana, iar daca este redactata in alta limba decat limba romana va fi prezentata si traducerea legalizata a acesteia. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, informatii suplimentare considerate semnificative pentru evaluarea 
corespunzatoare a propunerii financiare.

Valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie sectoriala este de 375.000,00 RON, fara TVA.



Oferta financiara va fi semnata, de persoana împuternicita a operatorului economic, precum si cu semnatura electronica extinsa, bazata pe 
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii, se transmite în SEAP în format electronic.  

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul 
SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi propuneri financiare. 

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata 
contractului sectorial.



Propunerea financiara va fi prezentata in limba romana, iar daca este redactata in alta limba decat limba romana va fi prezentata si 
traducerea autorizata a acesteia. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, informatii suplimentare considerate 
semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii financiare.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

In conformitate cu prevederile art. 126 din Legea 99/2016, alin(12), operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti 
pentru maximum 50% din cerintele ce au fost stabilite la punctele III.2.1.a)-referitor la motivele de excludere si III.2.1.b)-referitor la 
capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, precum si la punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala – referitor la 
experienta similara. In conformitate cu prevederile art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, in cazul în care operatorul economic demonstreaza 
îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui 
tert, va include DUAE informatiile cu privire la tertul sustinator. De asemenea, în acest sens se va prezenta Formularul 8 - Tert sustinator al 
capacitatii tehnice si/sau profesionale;

In conformitate cu prevederile art. 202, alin. (3), din Legea 99/2016, in cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o 
parte/parti din contract, va include in DUAE si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În acest sens,ofertantul va prezenta 
Formularul 9.1 -  Declaratie subcontractare si Formularul nr. 9.2 - Acord subcontractare.

Toata oferta (cuprinzand toate documentele solicitate de entitatea contractanta cu exceptia instrumentului de garantare privind constrituirea 
garantiei de participare) va fi transmisa in format electronic in SEAP pe www.e-licitatie.ro (obligatoriu sub semnatura electronica ) pana la 
data si ora limita de depunere a ofertelor. Fiecare pagina va fi numerotata si semnata de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati 
corespunzator sa angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens 
documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

 Toate documentele din oferta vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina, apoi scanate si atasate in SEAP astfel incat sa fie lizibile.

Instrumentul de garantare, emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, privind constituirea garantiei de 
participare, se va prezenta in original la sediul entitatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor. Adresa unde se va depune 
instrumentul de garantare este: R.A. AEROPORTUL CRAIOVA, STR. Calea Bucuresti, Nr. 325 A, 200785, CRAIOVA, DOLJ, Tel:    0251 41 
68 60; Fax: 0251 41 11 12. Program registratura: luni–vineri orele 8:00 – 16:00.

În cazul în care, în scopul verificarii ofertei depuse, autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea se vor 
transmite inclusiv în SEAP.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
În cazul în care se constata ca pe primul loc se claseaza mai multe oferte care au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor 
respectivi, sa transmita o noua propunere financiara. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai 
scazut.

Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite oferta. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta in format 
electronic si numai pâna la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Documentele care se transmit prin mijloace electronice le sunt 
aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica). Astfel, documentele 
ofertei se transmit in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante, prin intermediul SEAP in mod obligatoriu semnate cu semnatura 
electronica extinsa, in acest sens documentele in discutie se vor scana intr-un document/fisier care permite semnarea electronica.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe propria 
raspundere, de catre ofertant sau de catre persoana împuternicita legal de catre acesta. Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu 
cerneala neradiabila, numerotate crescator de la prima pana la ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta mentiunea „ULTIMA PAGINA”.

Fiecare pagina în parte trebuie sa fie semnata si stampilata de catre reprezentantul autorizat sa angajeze ofertantul în contract (Formularul 10 
– Imputernicire). Ofertantul va prezenta documentele: Formularul nr. 10- Imputernicire, semnat de reprezentantul legal al societatii, în cazul în 
care semnatarul ofertei este altcineva decat reprezentantul legal al societatii. 

Modificarea si retragerea ofertei: Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita 
pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens transmisa prin intermediul SEAP la rubrica "intrebari". 

În cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a notifica entitatea contractanta cu 
privire la elementele de identificare ale documentului/fisierului care urmeaza sa fie evaluat de catre aceasta.

Operatorul economic va declara care informatii din oferta depusa sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate 
intelectuala.

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la sectiunea III.2, ofertantul va completa cerintele corespunzatoare in 
formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Toti operatorii economici care doresc sa participe la prezenta achizitie, au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea 
respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 143 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016;

Inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la 
cererea entitatii contractante, Formularele completate si semnate in original, cu semnatura în original, precum si orice alte documente 
justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor cerintelor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse 
in DUAE. Oferta si toate documentele acesteia vor fi prezentate in limba romana sau insotite de traducerea autorizata in limba romana.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 5 zile, in conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. b) din Legea 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONA CRAIOVA RA – COMPARTIMENT JURIDIC

Adresa postala: Str. Calea Bucuresti, nr. 325A, Jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200785, Romania, Tel. +40 251416860, Email: 
achizitii@aeroportcraiova.ro, Fax: +40 251411112, Adresa internet (URL): www.aeroportcraiova.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare


