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FISA DE DATE A ACHIZITIEI  
 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

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

Denumire oficiala: Fondul Român de Dezvoltare Sociala 

Adresa: str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3, Bucuresti 

Localitate: Bucuresti Cod postal: Tara: România 

Punct de contact: str. Eugeniu Carada, nr. 1, 

etj. 3, sector 3, Bucuresti 

In atentia: Dorulet David  

Telefon: +40 213153415 

E-mail: office@frds.ro Fax: +40 213153440 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): http://frds.ro/ 

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): www.frds.ro 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.frds.ro 

 

 

Alte informatii pot fi obtinute la: x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

             □ Altele:  

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare 

(inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 

x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele:  

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 

x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele:  

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

ofertelor/candidaturilor 

Zile: 5 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 

(ACTIVITATILE PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau 

federala, inclusiv    subdiviziunile regionale sau 

locale ale acestora 

□ Agentie/birou national sau federal 

□ Colectivitate teritoriala  

□ Agentie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie 

europeana 

 

 

x Altele (precizati): organism de interes public, fara 

scop lucrativ, cu personalitate juridica, infiintat in 

baza Legii 129/1998 

□ Servicii publice generale 

□ Aparare 

□ Ordine si siguranta publica 

□ Mediu 

□ Afaceri economice si financiare 

□ Sanatate 

□ Constructii si amenajari teritoriale 

□ Protectie sociala 

□ Recreere, cultura si religie 

□ Educatie 

xAltele (precizati): finantarea de 

proiecte in domeniul social 

(combaterea saraciei, incluziune 

sociala, etc) 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              

da □ nu x 

 

 

mailto:ddavid@frds.ro
http://frds.ro/
http://www.frds.ro/
http://www.frds.ro/
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SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

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

contractanta/entitatea contractanta 

Servicii de Internet fix si mobil, necesare asigurarii legaturii la Internet a retelei locale FRDS 

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

prestare a serviciilor  

a) Lucrari                                   

□ 

B) Produse                                    

□ 

c) Servicii                                      

x 

Executare                                 

□ 

Proiectare si executare              

□ 

Executarea, prin orice               

□ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare                                     

□ 

Leasing                                          

□ 

Inchiriere                                       

□ 

Inchiriere cu optiune de                

□ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            

□ 

Categoria serviciilor: 5 - Servicii 

de telecomunicatii (Pentru 

categoriile de servicii 1-27, 

consultati anexa II la Directiva 

2004/18/CE). 

 

Locul principal de executare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

Aria administrativa a judetului  

Cod NUTS RO321 

II.1.3) Procedura implica 

Un contract de achizitii publice                                                                 x 

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) 

Acord-cadru cu mai multi operatori 

economici          □ 

Numarul 3 sau, dupa caz, numarul maxim 

□□□ de participanti la acordul-cadru 

preconizat 

Acord-cadru cu un singur operator economic             

□ 

Posibilitatea de a relua competitia cu 

semnatarii acordului cadru             da □ nu □ 

Daca DA, 

Reluarea competitiei se va face in SEAP: da 

□ nu □ 
Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: □□ 

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru ani: 

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

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; 

numai in cifre): 

Valoarea estimata fara TVA: ________sau intervalul: intre                          Moneda:   

Valoarea estimata maxima a unui contract subsecvent este ................ 

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

Obiectul contractului de achiziție publică îl constituie prestarea serviciilor de internet fix și mobil, 

necesare desfașurării activității F.R.D.S. 

Prestatorul va asigura serviciile de internet fix prin intermediul fibrei optice ca suport fizic de 

transport. 

 Descrierea completă a serviciilor solicitate se gaseste in caietul de sarcini 
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II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal 72400000-4 Servicii de internet,  

Obiect(e) suplimentar(e)   

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

(GPA)                da □ nu x 

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati                                                      

da□ nu  x 

anexa B de cate ori este necesar, pentru fiecare lot in parte) 

Daca da, este necesar sa se depuna oferte pentru (bifati o singura casuta): 

un singur lot                                  x unul sau mai 

multe loturi             

□ 

toate loturile                                  □ 

 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              

da □ nu x 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 

Un contract de servicii de Internet fix si mobil, necesare asigurarii legaturii la Internet a 

retelei locale FRDS  

Valoarea estimata fara TVA: 17 500  lei fara TVA 

II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                        

da □ nu x 

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric 

Daca da, descrierea acestor optiuni: 

Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□ 

Daca se cunoaste, in cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, 

calendarul prevazut al contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data 

atribuirii contractului) 

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor 

terti (dupa caz, in cazul contractelor de concesiuni) 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata in luni: 36 luni. 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    

da □ nu x 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare                                                                          da □  nu   x 

 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                    da □ nu x 

 

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

Sursa de finantare a contractului care urmeaza a fi atribuit:  Programul „Dezvoltare locala,  reducerea 

saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic 

European 2014-2021, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021 si bugetul de stat 

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

 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                

da □ nu x 
Daca da, descrierea acestor conditii 

III.1.5. Legislatia aplicabila 

a) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;  

b) Legea nr. 101/2016 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; 

c) HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achizitie publica/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu 

modificarile si completarile ulterioare . 

d) Legea 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare 

Sociala, cu modificarile si completarile ulterioare 

e) O.U.G. nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente 

Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 

2014-2021; 

f) Ordinul M.F.P. nr. 2.840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2017  

g) Pentru consultarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anap.ro 

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: 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor  

Cerinta nr. 1 

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 

164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.    

Modalitatea 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. In cazul 

depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de 

tertul/tertii sustinatori, daca exista.   

La solicitarea autoritatii contractante, trebuie prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa 

aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat, subcontractant, tertul sustinator, dupa 

caz) pâna la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate 

prin completarea DUAE: 

  - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a 

contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii 

acestora;   

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere 

sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de 

decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de 

ONRC/actul constitutiv;   

- documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile 

prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;    

- alte documente edificatoare, dupa caz.   

Pentru ofertantii nerezidenti, in conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3 din Legea 98/2016 privind 

achizitiile publice) in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit 
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ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele 

documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are 

obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi 

legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a 

unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest 

sens. 

 

Cerinta nr. 2 

Declaratie pe propria raspundere privind inexistenta conflictul de interese, cu mentionarea persoanelor 

care au putere de reprezentare din partea ofertantului sau a celor care sun implicati an procedura din 

partea acestuia, precum si cu cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie in cadrul 

autoritatii contractante, precum si a celor implicate in elaborarea documentatiei de atribuire si derularea 

procedurii, completata in conformitate cu FORMULARUL nr. 1. Persoanele cu functie de decizie in 

cadrul Autoritatii Contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de 

atribuire sunt urmatoarele:  

Mihaela PETER - director executiv, 

Gabriela Liliana POPESCU – director adjunct,  

Aurica OTELEA - sef departament Financiar, Contabilitate, Verificare Plați  

Paula CONSTANTIN- coordonator DIP  

Carmen MORGOCI-consilier juridic  

Cosmin Marius CÂMPEAN-coordonator DBCR, 

Dorulet Stefan DAVID-coordonator DAI  

Membrii Consiliului Director: Bogdan-Alexandru FATU, Eduard CORJESCU, Nicu POPESCU, 

Catalina GALER, Ioana Irina RUSU, Daniel RADULESCU, Camelia Iuliana COPORAN, Mihaela 

Virginia TOADER, Irina-Dumitrita SOLOMON, Mihaela MOCANU, Dan Mihai ȚĂLNARU. 

Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, 

asociat, subcontractant si tert sustinator). Orice operator economic va fi exclus din procedura de 

atribuire a contractului de achizitie publica daca se afla in una din situatiile prevazute la paragraful 2 

din Sectiunea a 6 - a din Legea nr. 98/2016, daca prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile 

solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie.  

 Modalitatea 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. La 

solicitarea autoritatii contractante, declaratia trebuie prezentata de ofertantul clasat pe primul loc dupa 

aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat, subcontractant, tertul sustinator, dupa 

caz) pâna la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in 

DUAE si cele prevazute in fisa de date, prevaleaza informatiile din fisa de date, DUAE urmând a fi 

revizuit corespunzator.  

 

NOTA: 

Referitor la situatia personala a candidatului / ofertantului, pentru persoanele fizice/juridice straine: 

Prezentarea oricarui document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine a 

ofertantului sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte 

documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva. In cazul in care exista 

incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are 

dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de 

natura celor prevazute mai sus. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit 

ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu 

vizeaza toate situatiile prevazute, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere 

sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o 

declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei 

asociatii profesionale care are competente in acest sens. 

In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele 

vor fi transmise in limba de origine, 
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insotite de o traducere autorizata a acestora in limba româna. 

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

Cerinta nr. 1  

Certificat constatator de eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial (in 

original, copie legalizata sau copie cu mentiunea „conform cu originalul”) valabil la data prezentarii 

din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Obiectul contractului trebuie sa 

aiba corespondent in codul CAEN din certificatul Constatator emis de ONRC, sau orice alt document 

echivalent prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 

Pentru persoanele fizice/ juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului 

(copie certificata pe proprie raspundere pt.conformitate cu originalul), ofertantul isi va asuma 

raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale, 

la momentul prezentarii. 

Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de 

inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, 

in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata in 

limba romana). 

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta 

corespunzatoare in formularul DUAE (conf. art. 193 alin.1 din Legea 98/2016) din documentatia de 

atribuire. La solicitarea autoritatii contractante, certificatul trebuie prezentat in copie certificata ca fiind 

conforma cu originalul de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv 

de ofertantul asociat, subcontractant, tertul sustinator, dupa caz) pâna la data incheierii raportului 

procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In 

cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in fisa de date, 

prevaleaza informatiile din fisa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzator.  

 

 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 

  

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

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 

Cerinta 1.Experienta similara 

Lista cu principalele prestari de servicii din ultimii 3 

ani. 

Pentru demonstrarea experientei similare, in 

conformitate cu art. 179 lit. a si b din Legea nr. 

98/2016, operatorul economic va prezenta lista 

principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, cu 

indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici 

sau privati, la nivelul careia sa se regaseasca maxim 

3 contracte la nivelul caror au fost prestate servicii 

similare a caror valoare cumulata sa fie cel putin 

egala cu 17 500 lei fara TVA. Confirmarea 

indeplinirii cerintei de calificare se face prin 

prezentarea oricaror documente emise de o autoritate 

contractanta sau client privat beneficiar care sa 

confirme prestarea serviciilor din lista prezentata. 

Conform alin. 12 al art. 113 din Legea nr. 98/2016, 

operatorul economic poate sa invoce sustinerea 

unui/unor tert/terti pentru maximum 50 % din 

cerinta ce a fost stabilita in conformitate cu alin. 11 

Modalitatea de indeplinire 

 

 

1.Operatorul economic (lider, asociat, tert 

sustinator) va completa cerinta corespunzatoare 

in formularul DUAE (conf. art. 193 alin.1 din 

Legea 98/2016). In cazul in care exista 

discrepante intre informatiile prevazute in 

DUAE si cele prevazute in fisa de date, 

prevaleaza informatiile din fisa de date, DUAE 

urmând a fi revizuit corespunzator.  

Documentele prezentate pentru demonstrarea 

cerintei, respectiv orice document emis de o 

autoritate contractanta sau client privat 

beneficiar care sa confirme prestarea serviciilor 

din lista prezentata trebuie prezentate in copie 

conform cu originalul de ofertantul clasat pe 

primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire 

pana la data incheierii raportului procedurii 

conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice. 

In cazul depunerii unei oferte individuale/ 

comune sustinuta tehnico-profesionala de catre 
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lit. c) al aceluiasi articol. 

 

Se considera experienta similara prestarea de 

servicii similare cu cele care fac obiectul 

contractului, servicii de furnizare internet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerinta 2. Informatii privind partea din contract 

pe care operatorul economic are, eventual, 

intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are 

obligatia de a preciza partea/partile din contract pe 

care urmeaza sa le subcontracteze si datele de 

recunoastere ale subcontractantilor propusi  

tert/terti sustinatori, cerinta poate fi indeplinita 

(atât de ofertant/asociat cât si de tert) prin 

prezentarea unui angajament ferm prin care se 

confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia 

ofertantului/asocierii resursele invocate, 

conform alin. 12 al art. 113 din Legea nr. 

98/2016, operatorul economic poate sa invoce 

sustinerea unui/unor tert/terti pentru maximum 

50 % din cerinta ce a fost stabilita, caz in care 

se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele 

documente: angajamentul ferm al tertului 

sustinator din care rezulta modul efectiv in care 

se va materializa sustinerea acestuia, a 

acordului de subcontractare si/sau a acordului 

de asociere, dupa caz. 

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, 

constituie temei pentru solicitarea de clarificari 

pentru eventualele inadvertente de forma ale 

informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat 

ale ofertantului/candidatului, cat si ale 

subcontractantului/tertului sustinator, acest 

lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea 

corespunzatoare a procedurii de atribuire. 

Nota: Operatorii economici care se bazeaza pe 

capacitatile altor entitati (terti sustinatori) vor 

depune un DUAE propriu si câte un DUAE 

separat pentru fiecare dintre tertii sustinatori pe 

care se bazeaza. 

 

In DUAE completat de ofertant se vor include 

si informatiile solicitate cu privire la 

subcontractanti. In cazul in care ofertantul 

utilizeaza capacitatile subcontractantului/ 

subcontractantilor pentru a indeplini criteriile 

de calificare, se va prezenta câte un formular 

DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii 

subcontractanti, completat si semnat in mod 

corespunzator de catre fiecare dintre acestia. 

Documentele justificative care probeaza 

indeplinirea cerintei, acordul/acordurile de 

subcontractare, documente justificative ale 

subcontractantului/subcontractantilor vor fi 

prezentate, la solicitarea autoritatii contractante 

de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea 

criteriului de atribuire pana la data incheierii 

raportului procedurii 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 

  

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                 da □ nu x 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                □ 

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate   □ 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 
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III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                da □ nu x 

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii)  

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                            
da x nu □ 

profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire            Offline   x    On line □   

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Licitatie deschisa  □ 

Licitatie restransa □ 

Licitatie restransa accelerata □ 

Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate: 

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

Negociere □ 

Au fost deja selectati candidati                                                                                    da □ nu □ 

Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) Informatii 

suplimentare 

Negociere accelerata □ 

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

Dialog competitiv □ 

Concurs de solutii      □                                                                                                                  

Deschis  □   Restrans □ 

Numarul de participanti estimat □□□               sau                            numarul minim □□□ / numarul 

maxim □□□ 

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe 

(licitatie restransa si negociere, dialog competitiv) 

Numar de operatori economici preconizat □□□ 

sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□ 

Criterii de preselectie 

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului 
(negociere, dialog competitiv) 

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul 

solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate                       da □ nu □ 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs 

de solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau 

enumerati criteriile de atribuire in cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de 

evaluare a proiectelor in cazul concursului de solutii) 

Pretul cel mai scazut                                                                                      x                                   

sau 

Cel mai bun raport calitate-pret                                                                        □ 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica               da □ nu x 

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz) 

IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati (in cazul unui concurs de solutii restrans)”  

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract        da □ nu x 

Daca da, 
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Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunt de intentie  

Numarul si data publicarii in SEAP 

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau 

cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   

SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     x      □     

□     □     □ 

Altele: _____________________________________________________________________- 

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa 

finala de L.E.   

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in 

cazul unei licitatii deschise,cerere de oferte) 

durata in luni: □□□ sau in zile: 90 de la termenul limita de depunere a ofertelor 

IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii) 

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                  da □         nu □ 

Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz)  

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) 

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma 

concursului vor fi atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                                                                 

da □         nu □               

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea 

contractanta           da □         nu □ 

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Prin propunerea tehnica ofertantul are obligatia de a face dovada asumarii conformitatii 

serviciilor care urmeaza sa fie furnizate prin corespondenta cu cerintele prevazute in Caietul de 

sarcini. 

Propunerile care nu fac dovada explicita a respectarii conformitatii acestor servicii vor fi 

considerate neconforme.   

Propunerea tehnica se va elabora in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.  

Propunerea tehnica va fi transmisa in format tiparit pana la data si ora limita de depunere a 

ofertelor. 

Avand in vedere obligatia respectarii conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de 

munca pe toata durata de indeplinire a contractului, se va prezenta o declaratie pe proprie 

raspundere in acest sens. 

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la 

conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la 

Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. In cazul 

unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat 

lider. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la 

conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe 

site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Ofertantul trebuie sa completeze formularul de oferta (formularul 4)  care reprezinta elementul 

principal al propunerii financiare (propunerea financiara va fi exprimata in lei fara TVA). 

Data limita de depunere a ofertelor: ziua și ora stabilita in anuntul publicitar postat pe site.  

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
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Propunerea financiara va fi transmisa pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.  

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Oferta va fi intocmita conform cerintelor din documentatia de atribuire si va fi depusa în plic 

inchis inscripționat în mod vizibil cu mentiunea „Contine oferta tehnică, financiară si DUAE 

pentru atribuirea contractului  - Servicii de Internet fix si mobil, necesare asigurarii legaturii la 

Internet a retelei locale FRDS – A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE ziua și ora 

stabilita in anuntul publicitar postat pe site.  

Adresa de inaintare a plicului va fi însoțită de dovada constituirii garanției de participare. 

Documentele ofertei vor fi îndosariate şi însoţite de un opis al documentelor prezentate. 

Documentele ofertei nu vor conţine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte scrise 

peste scrisul iniţial.  

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. 

Semnăturile de pe fiecare formular vor avea menţionat în clar numele şi funcţia celui care 

semnează. 

Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea 

ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în 

vederea modificării.  

Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legatură cu posibilitatea ofertantului de a 

depune noua ofertă, modificată, pâna la data şi ora limită, stabilită în anunţ. 

În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, 

documentele respective trebuie să fie valabile, semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

Adresa la care se depune oferta, într-un exemplar original, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, 

Sector 3, Bucureşti, înainte de termenul limită de depunere: ziua și ora prevăzute în anunţul 

publicat pe site-ul instituției. 

Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu 

îşi asumă nicio responsabilitate pentru neprimirea ofertei în timp util. 

Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere 

este considerată întârziată şi va fi respinsă. 

Neprezentarea ambelor oferte tehnică şi financiară precum și a DUAE are ca efect descalificarea 

ofertantului. 

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului. 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta după expirarea datei limită stabilite 

pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire. 

DUAE in format editabil poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de pe site-ul 

www.anap.ro 

NUMAI OFERTANTUL CASTIGATOR VA TRANSMITE DOCUMENTELE SOLICITATE 

PRIN DUAE,  INAINTEA INTOCMIRII RAPORTULUI PROCEDURII. 

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma 

raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in 

original si/sau copie in vederea participarii la procedura; 

Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din 

partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau 

legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                  da □ nu x 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare:  

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri 

comunitare                 da x nu □ 

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul „Dezvoltare locala, 

reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Mecanismul Financiar al 

Spatiului Economic European 2014-2021, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021 si 

bugetul de stat 
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Tipul de finantare:  

Cofinantare                                      □ 

Credite externe cu garantia statului □ 

Fonduri europene                            □             Daca da, numele fondului (se va selecta 

obligatoriu din lista disponibila) 
Alte fonduri.                                    x 

Program/Proiect: Alte finantari (Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2014-

2021, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021 si bugetul de stat) 

VI.3) ALTE INFORMATII  
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de 

evaluare constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va 

solicita operatorilor economici respectivi, transmirea unei oferte financiare îmbunătățite. 

In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in fisa 

de date, prevaleaza informatiile din fisa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzator. 

Solicitările de clarificări pot fi depuse cel târziu cu 5 zile inainte de: ziua și ora stabilita in 

anuntul publicitar postat pe site-ul institutiei pentru depunerea ofertelor.  

Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a nu răspunde clarificărilor primite după termenul 

menţionat mai sus.  

Răspunsul la clarificări se va publica pe site-ul F.R.D.S.  

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.  

NU se acceptă oferte întârziate şi/sau incomplete. 

Modul de finalizare a achiziţiei:  

În termen de 24 de ore de la transmiterea comunicării, ofertantul declarat câştigător va 

posta oferta în catalogul electronic publicat în SEAP în vederea finalizării achiziţiei. 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  

Denumire oficiala:  

Adresa:  

Localitate:Bucuresti Cod postal:  Tara: 

E-mail:  Telefon:   

Adresa Internet  Fax:  http: 

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa 

Internet   

Fax:  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac  
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016. 

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

Fondul Român de Dezvoltare Sociala, Biroul Juridic 

Adresa postala:  str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod 

postal:  030015, Romania, Tel.  +40 213153415, Email:  office@frds.ro, Fax:  +40 

213153440, Adresa internet (URL):  str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3 

 

 

Coordonator D.A.I. 

 

Doruleț David 

 


