
INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 

privind 

Furnizarea de "STINGATOARE PSI pentru proiectul “Extinderea si Modernizarea 

Aeroportului International Craiova”" 

 

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

Oferta va fi publicata in SEAP -catalogul electronic, de catre operatorul economic. Ofertele vor fi 

elaborate astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele Caietului de sarcini precum si 

asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor si obligatiilor ce ii revin. 

Oferta are caracter ferm si obligatoriu pentru o perioada de min. 60 de zile. Oferta va 

cuprinde: documente de calificare, oferta tehnica si oferta financiara. 

 

I. Documente  de calificare  solicitate sunt: 

1. Certificat de Inregistrare si Certificat Constatator eliberat de Oficiul National al Registrului 

Comertului, din care sa rezulte denumirea completa a ofertantului, sediul si domeniul de activitate,  

specificarea codului CAEN corespunzator achizitiei. 

 

II. Oferta tehnica 

Oferta tehnica va fi elaborata in limba romana si va fi realizata in concordanta cu cerintele minime  
impuse in caietul  de sarcini. 

Se vor detalia toate aspectele din caietul de sarcini. 

NOTA: Se va preciza GARANTIA PRODUSULUI FURNIZAT care este minim 12 luni si maxim 36 

luni. 
 

Depunerea unei oferte implica automat si neconditionat insusirea integrala a prevederilor tuturor 

documentatiilor puse la dispozitie de catre Beneficiar prin Documentatia de atribuire cu toate 

eventualele completari si modificari ulterioare, iar Furnizorul va avea in continuare responsabilitatea 

pentru datele incorporate in executia Contractului. 

 

 

III. Oferta financiara 

Propunerea financiara are caracter ferrn si obligatoriu. 

In propunerea financiara se va mentiona pretul ofertat pentru produsul furnizat cat si un 

centralizator final cu produsul si caracteristicile ofertate. 

La elaborarea ofertei financiare, ofertantul va lua in considerare toate cheltuielile necesare pentru 

fumizarea produsului la nivelul de calitate cerut, inclusiv cheltuielile privind personalul, cheltuieli 

privind transportul, cazarea personalului, alte cheltuieli considerate necesare pentru indeplinirea 

contractului. 

 

Criteriul de atribuire:  

Entitatea contractantă atribuie contractul de achiziţie sectorială ofertantului care a depus oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic. 

Entitatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza 

criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în 

documentele achiziţiei. 

Ponderea relativă pe care Entitatea contractantă o acordă fiecărui factor de evaluare ce va fi aplicat 

pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic este menționată mai 



jos: 

 

Perioada de garantie - 40 (40,00 %) Componenta tehnica 

 

Algoritm de calcul, punctajul se acordă astfel:  

a) pentru cea mai mare perioadă de garanție se acordă punctajul maxim alocat; 

b) pentru altă perioadă de garanție decât cea prevăzută la litera a), se acordă punctajul astfel: (perioada 

de garanție a ofertei respective/cea mai mare perioadă de garanție) x punctajul maxim alocat.  

Notă: Factorul se va exprima în luni (12 luni – 36 luni). Ofertele care contin o perioada de garantie 

sub 12 luni vor fi considerate neconforme. Ofertele care contin o perioada de garantie peste 36 luni nu 

vor fi punctate suplimentar.  

 

Pretul ofertei  - 60 (60,00 %) Componenta financiara 

 

Algoritm de calcul, punctajul se acorda astfel: 

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; 

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim 

ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. 

 

 Justificarea acordarii punctajului acordat: 

 Specificatiile tehnice ale produselor care se vor achizitiona au fost stabilite foarte clar in Caietele de 

sarcini fiind deosebit de important pretul ofertat alaturi de  garantia acordata  produselor. 

Factorii de evaluare au fost stabiliti in corelare cu complexitatea contractului si se refera la pretul 

produselor ofertate  precum si la elemente calitative descrise in propunerea tehnica precum garantia 

acordata produselor. 

Raportat la cerintele minime cuprise in caietul de sarcini, factorii de evaluare stabiliti de catre entitatea 

contractanta reprezinta un avantaj  fata de aceste cerinte minime si anume: 

• Entitatea contractanta a solicitat ca cerinta minima in caietul de sarcini durata de Garantie Minimă 

de  12 luni, iar acordarea de catre ofertant a garantiei de 36 luni, reprezinta in mod cert un avantaj din 

urmatoarele considerente: 

JUSTIFICAREA PONDERILOR acordate factorilor de evaluare raportat la importanta in evaluarea 

ofertelor cf.art. 9 (4) din HG 394/2016-ponderile stabilite pentru factorii de evaluare nu conduc la 

distorsionarea rezultatului aplicarii procedurii si reflecta in mod cert importanta caracteristiciilor  

tehnice si functionale reprezentand un avantaj calitativ. 

-Pretul ofertei are o importanta majora in aplicarea criteriilor de atribuire intrucat fondurile entitatii 

contractante sunt limitate, astfel, se acorda o pondere de 60%; 

-Garantia produsului furnizat are importanta in aplicarea criteriilor de atribuire motivat de faptul ca  

durata de Garantie Minima din caietul de sarcini este de 12 luni iar acordarea de catre ofertant a 

garantiei de 36 luni reprezinta in mod cert un avantaj din urmatoarele considerente: 

- Furnizorul va oferta produse superioare calitativ cerintelor minime impuse in caietul de sarcini 

constient de faptul ca in situatia in care acestea se vor defecta in perioada de garantie va avea costuri 

suplimentare sa le repare astfel incat sa fie functionale sau chiar sa le inlocuiasca pe cheltuiala sa. 

- Din experienta anilor anteriori s-a observat ca o perioada de garantie mai mare reduce substantial 

costurile de mentenanta dupa expirarea perioadei de garantie. 

- În perioada de garantie mai mare de 12 luni, ofertata, entitatea contractanta nu va avea cheltuieli de 

mentenanta. In acest context pentru  garantia produsului furnizat  se acorda o pondere de 40%;             

 Astfel, se acorda urmatoarele ponderi: 

➢ PRETUL OFERTEI- Pondere: 60%; 

➢ GARANTIA PRODUSULUI FURNIZAT- Pondere: 40%; 

 

NOTA: Entitatea contractanta va proceda la initierea in SEAP a achizitiei cu ofertantul clasat pe 

locul 1 conform criteriului de atribuire mai sus mentionat. 



 

 

 

 
FORMULAR 1 

Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator (dupa ca.z) 

 

(denumirea)  

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 

99/2016 

a candidatului/ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator 

 

Subsemnatul,.............. reprezentant .......... (legallimputernicit, dupa caz) al ............... in calitate de 

......... 

(candidat/  ofertant /ofertant  asocial/  subcontractant /tert sustinator  al ofertantului,  dupa caz) la  

procedura…………........(siinplificata, licitatie deschisa, licitatie restransa etc. dupa caz) pentru atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru avand ca obiect .................., organizata de ....................................... 

(denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura 

de achizitie sectoriala ca ……………………….. (denumirea operatorului economic) nu se afla in situatiile 

prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, respectiv: 

a) nu are membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau nu 

are actionari ori asociati semnificativi1 persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea 

inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante; 

b) nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care 

sunt sotfsotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane 

cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante. 

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 §i confirmarii declaratiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea societatea poate fi exclusa 

din procedura, si eu sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste 

organizarea, derularea, finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt 

urmatoarele: Marian-Sorin Manda, Pappa Dan Radu Ilie, Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin, Stoe 

Gabriel, Dumitru Mircea Ovidiu, Silviu Mircea Pirvuletu, Predescu Adrian, Sanda Andreea Ramona, Jianu 

Mirel, Liviu Constantin, Giurea Daniel, Raducanoiu Oana Delia, Dumitru Sabina, Mica Virginia-Elena-

Adina, Ileana Majina, Busneag Liana, Stepan Oana Maria, Tudor Bianca Elena, Istodor Ulise-Cosmin, 

Iovan Cristina Manuela, Frumuselu Adrian Cosmin, Cioroianu Mihai Danut, Cristinel Ciucu, Pavel Angelo 

Tiberiu, Alexandro Radu, Ghita Silvia, Constantin Leanca, Ionut Dragusin, Calin Razvan Cepoi, Deju 

Nicolae Daniel, Sanda Nicolae. 

 

Data completarii 

 

(denumire Candidat!Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator, dupa 

caz) (numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit) 

(semnatura 

autorizata) 

 

1 Prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni 



care, cumulate, reprezinta eel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului eel putin 10% din totalul 

drepturilor de vot in adunarea generala. 



FORMULAR 2 

OPERATOR  ECONOMIC 

 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI IN DOMENIILE MEDIULUI, 

SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCIi 

 

 

 

Subsemnatul. ...............................................................................  reprenentant    

al 

a•       o   •    •    •    •    •    o   •    o   •    •    •    o   •    o   •    •    •    •   •    o   •    •    o   •    o   •    

•    ………………………………… 

(denumire ofertant si adresa) 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor 

aplicate faptei de fals in acte publice, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de toate obligatiile 

referitoare la conditiile de munca si de securitatea si sanatatea muncii, sociale si cele 

referitoare la protectia mediului pentru activitatile ce se vor desfasura pe parcursul 

neindeplinirii contractului de achizitie sectoriala avand ca obiect  

............................................................................................  cod CPV...............................,      

organizata        de ...........................................................,  in  conformitate cu  

reglementarile  obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca si protectia 

muncii, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, 

prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile intemationale in aceste 

domenii, respectiv Legea nr. 53/2003 

- Codul muncii - Republicata si Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in 

munca respectate, pe parcursul executarii contractului. 

 

Data completarii 

 

 

Operator economic, 

(semnatura 

autorizata) L.S 



 

FORMULAR 3 

 

Formular de oferta 

OFERTANTUL 

........................................... 

(denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

Catre: REGIA AUTONOMĂ  AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA, 

                                         Municipiul Craiova, Str.  Calea București, nr. 325 A, jud Dolj 

 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii ........................................, reprezentanti ai 

................................ (denumirea ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele 

cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ............................................... solicitate in 

Documentatia de atribuire. 

Valoarea totala a contractului este de _________________ RON (suma in cifre si litere), reprezentand 

…………………… EURO (suma in litere si cifre), la care se adauga  taxa pe valoare  adaugata. 

 

Valoarea totala a contractului de furnizare va fi platibila dupa receptia produselor, la care se adauga TVA 

in valoare de . .................... (suma in litere si cifre) 

 

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .......... (durata in litere si cifre) zile, 

respectiv pana la data de ......……..... (ziua, luna, anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi 

acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

3.Pana la incheierea si semnarea contractului de furnizare produse, aceasta oferta va constitui un contract 

angajant intre noi.  

 

4.Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa. 

 

5.Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim 

garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

 

 

Data ............/............/............. 

         ................................  

                                                                                                  (semnatura autorizat si stampila)  

 

in calitate de .................. legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele .......................................... 

(denumirea ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa la Formular de Oferta 

 

 

ANEXA 1 – Centralizator Cantitati / preturi unitare si totale 

 

 

STINGATOARE PSI pentru proiectul “Extinderea si Modernizarea Aeroportului International 

Craiova 

 
 

 

 

Nr. 

crt. 

CARACTERISTICI TEHNICE MINIME CARACTERISTICI TEHNICE OFERTATE + PRET 

OFERTAT 

Denumire  Unitate de 

masura 

Cantitate 

Totală 

Denumire  Unitate 

de 

masura 

Cantitate 

Totală 

Pret 

unitar 

(LEI 

fara 

TVA) 

Pret 

total 

ofertat 

(LEI 

fara 

TVA) 

1 Stingator portabil P6 

 

Caracteristici tehnice 

minimale: 

➢ Stingătoare cu 

pulbere ABC tip P6, avizat 

în Uniunea Europeana, cu 

încărcaturi nominale cu 

agent de stingere de minim 

6kg conform SR EN 3-

7:2004+A1:2007 

(stingătoare portabile de 

incendiu).  

➢ Stingătoarele trebuie să 

posede toate elementele 

de identificare cerute 

prin Ordinul 138 din 

2015 (art. 19 alin 1 lit a; 

Anexa 3 la normele 

metodologice; art. 24), 

fapt care permite 

efectuarea lucrarilor de 

verificare, reincarcare si 

reparare potrivit 

dispozitiilor legale, 

avand marcaje prin 

etichetare si poansonare 

privind anul fabricatiei, 

seria si producatorul.  

➢ Stingătorul trebuie să fie 

notificat în LISTA 

PRODUSELOR 

CERTIFICATE 

Conform Ordinului 

Ministrului 

Administratiei si 

Internelor nr. 88/2012 

privind aprobarea 

Metodologiei de 

certificare a 

conformitatii in vederea 

introducerii pe piata a 

mijloacelor tehnice 

pentru apararea 

Buc 124      



 

impotriva incendiilor. 

➢ Agent de stingere : 

pulbere ecologică 

uscată universală de tip 

ABC, pulberea nu 

conţine substanţe 

periculoase pentru 

sănătatea oamenilor şi a 

mediului înconjurator; 

➢ Incarcatura nominala : 

minim 6 kg  

➢ Garantie  stingator : 12 

luni 

➢ Valabilitate stingator : 5 

ani cu verificare anuala 

in ateliere autorizate 

IGSU si agreeate de 

producator conform 

OMAI 138/2015 

➢ Domeniul de 

temperatura : -30/+60 

grade C 

➢ Presiune de lucru la 

temperatura ambianta 

de 20 grade C de minim 

15 bar 

➢ Presiune de incercare : 

minim 25 bar 

➢ Stingatoarele prezinta 

marcaje CE 

➢ Agent propulsor - azot 

(N2) gaz ecologic fără 

variaţii de presiune la 

variaţiile de temperature 

➢ Recipient cilindric 

monobloc executat din 

oţel aliat, specific 

recipientelor de înaltă 

presiune, prin procedee 

de sudură omologate şi 

protejat la coroziune 

prin vopsire în camp 

electrostatic, cu vopsea 

rezistentă la toate 

condiţiile  atmosferice; 

➢ Utilizare multiplă, uşor 

de folosit, protecţia 

mâinii, controlul 

descărcării; 

➢ Robinet executat din 

alamă, fiind prevăzut cu 

mâner ergonomic de 

susţinere cu pârghie de 

declanşare, membrană 

de siguranţă ce 

declanşează la 

aproximativ 200 bar şi 

inel de siguranţă cu 

sigiliu pentru evitarea 

descărcărilor 

accidentale; 

➢ Dispozitiv de refulare: 

furtun cu duză de 

refulare; 

➢ Dispozitiv de siguranţă 



 

pentru evitarea 

suprapresiunii; 

➢ Presiune spargere 

cilindru: ≥ 50 bar; 

➢ Lungimea jetului: > 4 

m; 

➢ Focar: conform SR EN 

2 – Clasificarea 

incendiilor 

Componente: cilindru, 

valvă, furtun de refulare, tub 

interior, manometru, 

etichetă. 

 

TOTAL   

 

 

 

Data ............/............/............. 

         ................................  

                                                                                                  (semnatura autorizat si stampila)  

 

in calitate de .................. legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele .......................................... 

(denumirea ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa la Formular de Oferta 

 

 

ANEXA 2 – aplicarea criteriului de atribuire:  

 

oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 
 

 

 

STINGATOARE PSI pentru proiectul “Extinderea si Modernizarea Aeroportului International 

Craiova 

 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Criteriul de atribuire Oferta  

Denumire  Unitate de 

masura 

Cantitate 

Totală 

Denumire  Unitate 

de 

masura 

Cantita

te 

Totală 

Pret 

unitar 

(LEI 

fara 

TVA) 

Pret total 

ofertat 

(LEI 

fara 

TVA) 

1 Pretul ofertei: - pondere 

60% 

 

 Stingator portabil P6 

 

 

Buc 124      

2 Garantia produsului: - 

pondere 40% 

 

 Stingator portabil P6 

 

Luni 12-36      

TOTAL   

 

 

 

Data ............/............/............. 

         ................................  

                                                                                                  (semnatura autorizat si stampila)  

 

in calitate de .................. legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele .......................................... 

(denumirea ofertantului) 

 

 


