
 
Fisa de date-Lotul 3- Platforma 1, Platforma 2 si parcari incinta 

 
 

Tip anunt: invitatie  
Tip Legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016 
Sectiunea I: Autoritatea contractanta 
I.1) Denumire si adrese 
REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA 
Cod de identificare fiscala: RO 10300854; Adresa: Strada: Calea Bucuresti , nr. 325A, Judet: 
Dolj; Localitate: Craiova; Cod Postal: 200785; Tara: Romania;  
Codul NUTS: RO411 Dolj;  
Adresa de e-mail: achizitii@aeroportcraiova.ro;  
Nr de telefon: +40 251416860; Fax: +40251411112;  
Persoana de contact:  Carmen Horj; In Atentia: Adrian Predescu;  
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante (URL) 
www.aeroportcraiova.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 
 
Sectiunea II Obiectul contractului 
II.1 Obiectul achizitiei 
II.1.1 Titlu: Servicii de deszapezire 
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 10300854.2020.005 
II.1.2 Cod CPV Principal: Servicii de deszapezire (Rev.2) 
II.1.3 Tip de contract: Servicii 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
Curatarea mecanica, chimica si transportul zapezii de pe suprafetele de miscare ale R.A. 
Aeroportul Craiova. Activitatea se executa ziua sau noaptea, în functie de necesitate, are scop 
mentinerea in stare operationala a suprafetelor de miscare ale R.A. Aeroportul Craiova si 
consta în curatarea zapezii si a altor depuneri de pe aceste suprafete. Operatorul serviciilor 
trebuie sa fie integral pregatit de interventie directa (utilaje, materiale, forta de munca, 
programe de lucru) la o ora de la primirea dispozitiei de lucru, in doua ore la intreaga 
capacitate programata si sa execute intreaga operatiune de deszapezire a intregii infrastructuri 
de miscare in timp util de la inceperea activitati. Pentru realizarea acestui complex de lucrari 
se folosesc urmatoarele utilaje pentru fiecare sector in parte. LOT III – Platforma 1, 
Platforma 2 si parcari incinta;  
Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract, cu un operator economic a cărui ofertă 
va fi declarată câștigătoare. 
II.1.5) Valoarea totala estimata: 
Valoarea estimata fara TVA: 126.048; Moneda: RON 
 
II.2 Descriere 
II.2.1 - Denumire lot LOT III - Platforma 1, Platforma 2 si parcari incinta 
II.2.2 Coduri CPV Cod CPV Principal: Servicii de deszapezire (Rev.2) 
II.2.3 Locul de executare RA Aeroportul International Craiova 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor 
sau o mentiune privind nevoile si cerintele) 
 
PLATFORMA 1 are dimensiunile: 
Lungimea: 227 m; 
Latimea: 65 m; 
 
PLATFORMA 2 are dimensiunile: 
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Lungimea: 135 m; 
Latimea: 74 m; 
 
PARCARILE  au dimensiunile: 
Lungimea: 227 m; 
Latimea: 65 m; 
 
Utilaje necesare: 
- autovehicul de impins zapada avand lama de minim 3m: 2 buc 
- autofreza zapada (capabila sa arunce zapada la cel putin 15 m distanta si avand latimea 
partii active de minim 2 m): 1 buc; 
 
II.2.5 Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut 
II.2.6 Valoarea totala estimata 
Valoarea estimata fara TVA : 126.048; Moneda: RON 
II.2.7 Durata contractului: 15 ianuarie 2020-15 martie 2020 
Contractul se reinnoieste: Nu 
 
II.3 Ajustarea pretului contractului 
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda: Pretul este ferm si nu poate fi modificat 
Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice 
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE: 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerinta nr.1 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in 
situatiile prevazute la art. 177, art.178, art.180 din Legea nr.99/2016. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Documentele care atesta 
neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 sunt: 
I Pentru persoanele juridice romane: 
1. Certificate fiscale privind impozitele si taxele catre stat, inclusiv cele locale, precum si a 
contributiei pentru asigurarile sociale de stat, care sa ateste lipsa datoriilor restante la data 
prezentarii, dupa cum urmeaza: 
a. Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administratia Finantelor 
Publice - original/ copie legalizat/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabil 
la momentul prezentarii; 
b. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, 
emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei - original/copie legalizata 
/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” valabil la momentul prezentarii; 
2. Cazier judiciar al operatorului economic si a administratorului/membrilor din consilul de 
administrare, de conducere sau a celor care au putere de reprezentare, conducere sau decizie 
din cadrul operatorului economic asa cum rezulta din certificatul constatator emis de 
ONRC/actul constitutiv; 
Cerinta nr.2: 
Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in 
situatiile prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa Formularul 6 
din Modele de formulare 
Persoane cu functie de decizie din cadrul institutiei implicati in procedura de achizitie: 
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, GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN, STOE 
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GABRIEL, DUMITRU MIRCEA OVIDIU, PREDESCU ADRIAN, SANDA ANDREEA 
RAMONA, JIANU MIREL, CIOCNITU GHEORGHE DORU, GIUREA DANIEL, 
,RADUCANOIU OANA DELIA, DUMITRU SABINA, HORJ CARMEN CEZARINA, 
MICA VIRGINIA ELENA ADINA, BUSNEAG LIANA, STEPAN OANA MARIA, 
TUDOR BIANCA ELENA, ISTODOR ULISE, IOVAN CRISTINA MANUELA, 
DASCALU LUMINITA, FRUMUSELU ADRIAN, CIOROIANU MIHAI DANUT, RADU 
ALEXANDRU LIVIU CONSTANTIN 
Documentatii si Achizitii Publice 
Documentele care atesta neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 
sunt: 
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016 - se 
va completa Formularul 6 din fisierul „FORMULARE”,declaratie ce va fi prezentata de catre 
toti participantii la procedura de atribuire (ofertant,asociat,subcontractant si tert sustinator); 
Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate in original/copie legalizata sau 
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar informatiile cuprinse in certificatul 
constatator trebuie sa fie reale / actuale la momentul prezentarii. 
Note: 
1.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri 
autorizate in limba romana; 
2.In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor 
candidati/ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de 
la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. 
NOTA PT CERINTELE DE MAI SUS: Din documentele prezentate trebuie sa reiasa 
informatii valabile/reale la momentul prezentarii 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerinta nr. 1 
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 valabil la data prezentarii;  
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va prezenta certificate 
contatator emis  de ONRC valabil la data prezentarii 
Nota: Documentele/declaratiile/certificatele emise de institutii vor fi prezentate in 
original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” semnate si 
stampilate de ofertant, cu mentionarea in clar a numelui semnatarului. In cazul in care 
acestea sunt semnate de o alta persoana, se va prezenta o imputernicire (F3) in acest sens. 
Documentele justificative vor fi valabile la momentul prezentarii acestora. 
NOTA PT CERINTELE DE MAI SUS: Din documentele mentionate trebuie sa reiasa 
informatii valabile/ reale la momentul prezentarii. 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 
mentionate: 
Lotul: 3 
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat 
Lista principalelor serviciilor de deszapezire prestate in cursul perioadei ultimilor 3 ani cu 
indicarea valorilor datelor si a beneficiarilor publici sau privati insotita de  
certificari/documente constatatoare sau echivalent. Numarul de ani solicitati in vederea 
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demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data publicarii invitatiei pe 
site-ul entitatii contractante. 
Din Lista principalelor servicii de deszapezire prestate insotita de certificari/documente 
constatatoare sau echivalent, trebuie sa rezulte ca in ultimii 3 ani au fost prestate servicii de 
deszapezire la nivelul a cel putin un, sau mai multor contracte servicii de deszapezire similare 
cu cele ce fac obiectul contractului in valoare cumulata de minim valoarea estimata a fiecarui 
lot , dupa cum urmeaza: 
Lot 3: Platforma 1 Platforma 2 si parcari incinta 126.048 lei fara TVA 
Ofertantul va prezenta principalele prestari de servicii de deszapezire efectuate in ultimii 3 
ani (numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin 
raportarea la data publicarii anuntului de participare in SEAP. 
Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare se vor prezenta documente/certificari 
emise sau contrasemnate de o entitate contractanta sau de catre clientul privat beneficiar din 
care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: beneficiarul, denumirea serviciilor prestate, 
valoarea acestora, perioada de prestare si daca au fost indeplinite clauzele contractuale. In 
cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic 
nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea 
prestarii de servicii de deszapezire. Operatorii economici trebuie sa faca dovada prestarii 
serviciilor de deszapezire similar prestate cu cele care fac obiectul contractului la nivelul a cel 
putin un contract sau la nivelul mai multor contracte, conf prevederilor legale in vigoare, 
respectiv conf art 191 si 192 lit.b din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. 
In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, 
atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului. 
 
III.1.6.b) Garantie de buna executie: 
Prestatorul are obligatia de a constitui o GBE a contractului in cuantum de 10% din valoarea 
totala contractului, pentru lotul 3 in parte exclusiv T.V.A. conform art . 45 din H.G. nr. 
394/2016 . GBE a contractului se va constitui in favoarea achizitorului, in termen de 
5 zile lucratoare de la semnarea contractului, conform art.45, al.3 din HG 394/2016, printr-un 
Instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat , ori de o 
soc de asigurari, care devine anexa la contract, conf. Art. 46 din HG nr. 394/2016 
(Formularul 4) . Achizitorul va avea dreptul sa execute GBE a contractului in cazul in care 
furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Achizitorul are 
obligatia de a notifica pretentia furnizorului, precizând obligatiile care nu au fost respectate. 
In cazul executarii partiale sau totale a garantiei de buna executie existente, prestatorul are 
obligatia reintregirii acesteia la nivelul avut anterior executarii, in termen de 5 zile de la 
executare. La solicitarea scrisa a prestatorului, Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui 
garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de 
receptie a serviciilor care face obiectul contractului si/sau de la plata facturii, daca nu a ridicat 
pana la acea data pretentii asupra ei. 
In situatia in care este necesara prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de buna 
executie, prestatorul este obligat, la solicitarea achizitorului, sa prelungeasca perioada de 
valabilitate, pe cheltuiala sa. 
III. Legislatia aplicabila: 
a) Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016 
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; 
c) www.anap.gov.ro 
IV. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 



5 
 

4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
IV.4 Prezentarea ofertei 
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice 
Propunerea tehnica va fi transmisa in plic, la sediul entitatii contractante  pana la data si ora 
limita de depunere a ofertelor: 14.01.2020, ora 9.00. Vor fi acceptate ofertele care indeplinesc 
cerintele Caietului de sarcini. Propunerea tehnica va fi semnata, de persoana imputernicita a 
operatorului economic, 
Acesta va avea un character ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata 
perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. 
 
Ofertantul va prezenta: 
a) dotarea cu utilaje specific activitatii de deszapezire pentru Lot III 
b) ofertantul va prezenta in propunerea tehnica, pentru Lot III, o declaratie privind dotarea cu 
utilajele solicitate in care va scrie urmatoarele: 

- Marca si tipul utilajului 
- Numarul de inmatriculare sau numarul indicativ 
- Anul fabricatiei 
- Titlul de detinere (proprietate, inchiriere, asociere) 
- Caracteristici tehnice: putere, capacitate de incarcare, lungime lama, capacitate de 

aruncare zapada) 
c) ofertantul va prezenta in propunerea tehnica: 

• Copiile cartilor de identitate si a certificatelor de inmatriculare 
• Copii ale contractelor de inchiriere/asociere pentru utilajele care nu sunt proprietatea 

ofertantului 
d) ofertantul va prezenta in propunerea tehnica necesarul de forta de munca si gradul de 
calificare al acestuia pentru exploatarea utilajelor si pentru activitatea de coordonare a 
prestatiilor (nr. de telefon al persoanei coordonatoare) declaratie privind personalul. 
 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare 
Operatorul economic va prezenta in cadrul propunerii financiare formularul de oferta 
(Formularul nr. 4), care reprezinta elemental principal al propunerii financiare si 
centralizatorul de oferta conform anexa 3.1 la Caietul de sarcini 
Pretul total ofertat va fi exprimat in lei. 
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.  
considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii financiare. 
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe 
toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului sectorial. 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei 
Adresa la care se depune oferta: RA Aeroportul International Craiova, str. Calea Bucuresti, nr 
325 A, loc Craiova, jud Dolj,  
-Ofertele vor fi depuse pana la data si ora limita precizate in invitatia de participare. 
Ofertantii vor transmite oferta tehnica si financiara si documentele de calificare la sediul RA 
Aeroportul International Craiova 
-Documentele scanate trebuie sa fie lizibile 
-Documentele solicitate numerotate, semnate si stampilate  


