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DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI 

PENTRU  
ACHIZITIA FURNIZARE CARBURANT AUTO 

 

Achizitor Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor 
Titlu Proiectului Centre„PICAS”- Puncte de Informare, Consiliere si 

Asistenta Specializata pentru somerii si persoanele 
in cautarea unui loc de munca din sectorul de 
constructii” 

ID proiect POSDRU 57868 
Denumirea contractului de achizitie Acord cadru de furnizare carburant auto tip benzina 

Calitatea achizitorului Beneficiar al proiectului 

Obiectul contractului de achizitie Furnizare carburant auto tip benzina 

Cod CPV 09132100-4 Benzina fara plumb 
 

1. INFORMATII GENERALE 

1.1. Achizitor 
Denumire: Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor 
Adresa: str. Justinian, nr. 11A, Sector 2, cod postal 020101, Bucuresti, Romania 

Persoana de contact: 

Andrei Banica 

Sergiu Olteanu 

Telefon: 0212123762 

 

E-Mail: 

andrei.banica@cmc.org.ro 
Fax: 0212123761 

Adresa de internet: www.cmc.org.ro 
 

1.2. Termenul limita de depunere a ofertelor:  31.01.2012 ora 14.00 
1.3.  Adresa unde se depun ofertele: la sediul achizitorului din str. Justinian, nr. 11A, 
Sector 2, cod postal 020101, Bucuresti. 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 
 

2.1. Denumire contract de 
achizitie publica 

Acord cadru de furnizare carburant auto 

2.2. Obiectul contractului de 
achizitii publice 

Obiectul acordului este format din furnizare carburant auto 
tip benzina 
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2.3. Locul de livrare  a 
produselor 

Punctele de lucru ale furnizorului 

2.4. Durata contractului de 
achizitie publica 

Acordul cadru se incheie pe o perioada de 20 de luni 
calendaristice 

2.5. Estimarea valorii 
contractului 

Valoarea estimată a achizitiei este de 52.200 lei, fara TVA, 
echivalentul a 12.734 Euro, fara TVA, la un curs de schimb 
de 4,3347 lei/Euro. Evaluarea achizitiei a  fost realizata in 
conformitate cu regulile privind estimarea valorii contratelor 
de achizitie publica prevazut O.U.G. 34/2006. 

2.6. Finantarea achizitiei Fondurile pentru prestarea serviciilor respective sunt 
asigurate prin cofinantare din Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013. 

 
3.  CRITERII MINIME DE CALIFICARE SI SELECTIE 
 

3.1. Situatia personala a 
candidatului/ ofertantului 
 
 

Declaratie privind eligibilitatea conform Anexei nr. 3. 
Declaraţie privind neincadrarea în prevederile art.181 OUG 
34/2006 conform Anexei nr. 4. 
Declaratia privind evitarea conflictului de interese – Anexa 
nr. 5 si 6 - completata, semnata de reprezentantul legal si 
stampilata 

3.2. Capacitatea de exercitare 
a activitatii profesionale 
 
 

Dovada faptului ca persoana fizica autorizata sau societatea 
are dreptul de a comercializa produsele ce face obiectul 
achizitiei (certificat constatator ORC, statut, sau orice act 
justificativ) - cerinta obligatorie, dosarul nu mai poate fi 
completat ulterior. 

Capacitatea tehnico – 
profesionala 
 

Operatorul economic trebuie sa faca dovada existentei a 
minim 2 statii de distributie carburanti pentru judetele din 
tara unde activeaza centrele PICAS (Bucuresti, Teleorman, 
Prahova, Calarasi, Iasi,Suceava Neamt, Bacau,Sibiu, Alba, 
Mures, Brasov, Galati, Braila Buzau Constanta) si unde sa 
se poata efectua plata prin intermediul bonurilor valorice 
puse la dispozitia Achizitorului. In acest sens, operatorul 
economic va prezenta numarul de staţii de distribuţie unde 
se poate face plata cu bonurilor valorice din judetele 
respective. 

 
4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 
 

Pretul cel mai scazut. Oferta declarata castigatoare va fi oferta depusă care are pretul cel mai 
scăzut 
 
5. PREZENTAREA OFERTEI 
 

5.1. Limba de redactare a romana  
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ofertei  

5.2. Moneda in care este 
exprimat pretul contractului 

Lei 

5.3. Perioada de valabilitate a 
ofertei 

60 zile de la depunerea ofertei 

5.4. Modul de prezentare a 
propunerii tehnice sI 
propunerii financiare 

Oferta se depune într-un plic netransparent, marcat 
corespunzător insotita de „Scrisoarea de înaintare” (Anexa 
nr. 1). Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea si adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi 
deschisa, în cazul în care oferta respectivă este declarata 
intarziata.  
 
Plicul depus trebuie să conţină 3 (trei) plicuri după cum 
urmează: 

- 1 plic cu documentele de calificare; 
- 1 plic cu propunerea tehnica; 
- 1 plic cu propunerea financiara 

Ofertantul are obligaţia de intocmire a acesteia astfel incat, in 
procesul de evaluare, informaţiile din propunerea tehnica sa 
permita identificarea facila a corespondenţei cu specificatiile 
tehnice minime din caietul de sarcini. Propunerea tehnica 
trebuie sa fie semnata si stampilata pe propria raspundere, 
pe fiecare pagina, de către ofertant sau de catre o persoana 
imputernicita legal de catre acesta. 

Prezentarea propunerii financiare trebuie sa permita 
identificarea facila a corespondenţei cu specificatiile tehnice 
minime din caietul de sarcini. Oferta trebuie sa fie semnata si 
stampilată pe propria raspundere, pe fiecare pagina, de către 
ofertant sau de catre o persoană împuternicită legal de către 
acesta (a se completa ANEXA nr. 2). 

5.5. Termenul de plata Plata se va face numai prin transfer bancar, OP sau internet 
banking, pe baza de factura emisa de catre 
furnizor/prestator, in termen de maxim 30 zile lucratoare de 
la primirea facturii si semnarea procesului verbal de receptie 
a serviciilor . 

5.6. Modificarea si retragerea 
ofertelor 

În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificari in 
oferta deja depusa, acesta are obligaţia de a asigura 
primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre 
autoritatea contractanta pana la data limita de depunere a 
ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, pe plicul 
exterior se va marca, în mod obligatoriu, inscripţia 
„MODIFICĂRI”. Dacă plicul nu este marcat corespunzator, 
autoritatea contractantă nu isi asuma nici o responsabilitate 
pentru ratacirea ofertei. 
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5.7. Termenul de executie a 
contractului 

Contractul se va executa pe o perioada de 20 de luni 
calendaristice. 

5.8. Clarificari privind 
documentatia/ofertele 
depuse 

In caz ca se doreste obtinerea de clarificari suplimentare 
referitoare la prezenta procedura, potentialii ofertanti vor 
adresa cereri scrise catre achizitor, folosind datele de 
contact mentionate in prezenta documentatie si in invitatia de 
a depune oferte de pret. Achizitorul va raspunde acestor 
cereri prin afisare pe site-ul propriu a raspunsului, astfel incat 
sa fie disponibil pentru toti potentialii ofertanti, fara a indica 
sursa intrebarii. Se va raspunde solicitarilor de clarificari 
primite pana cu 1 zi inainte de termenul limita de depunere a 
ofertelor. Raspunsul la solicitarile de clarificari se va afisa in 
maxim 1 zi de la data primirii solicitarii de clarificari. 
 
In cazul in care o oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut 
sau alte neclaritati, achizitorul poate solicita clarificari in 
acest sens. 
 
Ofertantul va trebui sa raspunda la orice solicitari de 
clarificari adresate de achizitor in termenul mentionat in 
solicitarea de clarificari. Omisiunea de a raspunde in 
intervalul solicitat unei cereri de clarificari sau omisiunea de 
a raspunde complet vor duce la respingerea ofertei 
respective. 

5.9. Modalitati de contestare 
a deciziei achiziitorului 

Orice ofertant care a depus oferta, precum si orice potential 
ofertant care doreste sa depuna oferta, poate contesta 
prevederile prezentei documentatii, precum si modul de 
evaluare a ofertelor si de selectare a ofertei castigatoare. 
Contestatia se depune in scris si va mentiona, urmatoarele: 
numele si adresa contestatorului, numele achizitorului, 
numele contractului de achizitie, obiectul contestatiei, 
motivarea in fapt si in drept a cererii, mijloacele de proba, 
semnatura persoanei imputernicite sa angajeze raspunderea 
contestatorului.  
 
Contestatia se depune cel tarziu in urmatoarele termene: 

- in cazul contestarii unor prevederi ale documentatiei 
pentru ofertanti sau a unor clarificari/modificari emise 
de achizitor –  in termen de maxim 6 zile de la 
publicarea documentatiei. 

- in cazul contestarii unor decizii privind evaluarea 
ofertelor sau selectarea ofertei castigatoare – in 
termen de maxim 6 zile de la data comunicarii 
rezultatului procedurii. 

 
Documentatia pentru ofertanti, precum si decizia de atribuie 
va putea fi atacata la organismele de solutionare a 
contestatiilor competente. 
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Inainte de a va adresa organului de solutionare a 
contestatiilor contestatorul are obligatia de a notifica 
achizitorul cu privire la incalcarea alegata si de a transmite o 
copie a contestatiei si achizitorului 

5.10. Clauze contractuale 
obligatorii, inclusiv conditii 
de actualizare / modificare a 
pretului contractului de 
achizitie 

Modelul de contract care va fi semnat dupa selectarea ofertei 
castigatoare este atasat prezentei documentatii.  
 
Contractul de achizitie se va rezilia de drept fara formallitati 
prealabile si fara interventia vreunei instante de judecata 
si/sau organ cu atributii jurisdictionale, la data admiterii 
contestatiei depusa impotriva deciziei de atribuire a 
contractului de achizitie. 

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta oricand 
contractual de achizitie, in cazul incalcarii grave a 
contractului, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului/prestatorului, fara nici o compensatie si punere in 
intarziere prealabila si fara interventia vreunei instante 
judectoaresti ori vreunui organ cu atributii jurisdictionale. 

Conform reglementările legale în vigoare, pe parcursul 
derulării contractului preţul poate fi ajustat numai în 
următoarele situaţii: 
 
a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor 
tehnice sau au fost emise, de către autorităţile locale, acte 
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 
renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se 
reflectă în creşterea / diminuarea costurilor pe baza cărora s-
a fundamentat preţul contractului; 
b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a 
constatat creşterea / diminuarea indicilor de preţ pentru 
elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în 
creşterea / diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractului; 

Contractul de achizitie va contine datele de identificare ale 
partilor semnatare, obiectul, valoarea, durata contractului, 
conditii de reziliere, de receptie si punere in functiune, 
service, garantie etc. 
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6. Descrierea obiectului contractului (Specificatiile tehnice) 

 
In cadrul proiectului PICAS este necesar achizitionarea de carbuant auto tip benzina in vederea 
asigurarii posibilitatii utilizarii autoturismelor achiztionate in cadrul proiectului in vederea 
deplasarea echipei angajate in centrul respectiv in localitatile din regiunea de care acestea 
apartin in vederea consilierii beneficiarilor proiectului, a stabilirii de contacte cu  potentialii 
angajatori, precum si pentru participarea si organizarea diferitelor evenimente. 
 
Combustibilul utilizat este definit ca fiind benzină cu cifră octanică 95 fără plumb. Furnizarea 
combustibilului se va asigura lunar, pe bază de bonuri valorice. Livrarea bonurilor se va face pe 
baza de „comanda ferma”.  

 
 Nr  
crt. 

Descriere  Cant. minime 
lunare estimate 

Cant. maxime 
lunare estimate 

Cant.  minima  
estimata pt 20 luni 

Cant.  maxima  
estimata pt 20 luni 

1 Bonuri 
valorice 

 

200 litri 

 

 

600 litri 

 

 
4.000 litri 

 
12.000  litri 
 

 
Achizitorul are posibilitatea, pe durata derularii contractului, de a modifica cantitatile minime si 
maxime precizate în conformitate cu necesităţile acestuia.  
 
Ofertantul trebuie să deţină pe raza judetelor unde activeaza centrele PICAS reţea de 
distribuţie cu decontare pe baza  bonurilor valorice   
 
Se acceptă modificarea preţurilor unitare de achiziţie ale carburanţilor pe perioada derulării 
contractului în conformitate cu cele precizate la cap. 5.10.  

 
Preţul de achiziţie al carburanţilor este cel valabil în staţiile de distribuţie de carburant ale 
furnizorului.  
 
Preţul cel mai scăzut reprezintă cea mai mică valoare a ofertei pentru achiziţia cantitatilor 
maxime de carburant auto menţionate în prezenta documentatie pentru ofertanti, calculată în 
funcţie de preţurile de referinţă comunicate de ofertant, valabile la data deschiderii ofertelor, 
dată luată ca referinţă pentru compararea ofertelor. 
 
Data: 19.01.2012 
 
Redactat si intocmit, 
Sergiu OLTEANU 
Expert achizitii publice 
 
Avizat,                      Aprobat,  
Simion ILIE         Romeo BOGDANOVICI 
Manager proiect                  Director General 

               Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor 


