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Anunt de participare la Procedura Proprie Simplificată pentru 

atribuirea acordului cadru de lucrari PROIECTARE SI EXECUTIE  

INSTALATII DE RACORDARE GAZE NATURALE  

CONFORM ORDINULUI ANRE NR. 7/2022 SI NR.9/2022 

 
Sectiunea I entitatea 
contractanta
  
Denumire si adrese 

DISTRIGAZ VEST S.A. 

Cod de identificare fiscala: RO14370054; Adresa: Strada: Anghel I. Saligny, nr. 8; Localitate: Oradea; Cod Postal: 

410085; Tara: Romania; Codul NUTS: RO111 Bihor; Nr. Reg. Comert: J05/996/2001; Adresa de e-mail: 

office@distrigazvest.ro; Nr de telefon: +40 259 406 507; +40 259 406 508; Persoana de contact: Dejeu Calin Ionel - 

Sef Birou Sisteme Integrate de Management, Calitate si Autorizari; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii 

contractante(URL) https://www.distrigazvest.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://www.distrigazvest.ro; 

 

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă: 

Denumire oficială: DISTRIGAZ VEST S.A. 

Număr naţional de înregistrare: RO14370054 

Adresă: Strada: Anghel I. Saligny, nr. 8; Localitate: Oradea; Cod Postal: 410085; Tara: Romania 

Persoană de contact: Dejeu Calin Ionel 

Telefon: +40 259 406 507 

E-mail: office@distrigazvest.ro 

 

Sectiunea II: Obiect 

Obiectul 

achizitiei 

Titlu 

PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATII DE RACORDARE GAZE NATURALE  CONFORM 

ORDINULUI ANRE NR. 7/2022 SI NR.9/2022 

 
Tipul contractului 

Servicii Proiectare sisteme de distributie gaze naturale 

Executie lucrari sisteme de distributie gaze naturale 
 

Descrierea succinta 

Acord cadru de lucrari de proiectare si executie sisteme de distributie gaze naturale in localitatile concesionate de catre 
achizitor. 

 

Informatii detaliate se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini anexat prezentei docmentatii de atribuire. 

 

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

de 6 (sase), iar entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 2 (doua) 

zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 

 

Autoritatea contractantă are obligația de a publica pe site-ul propriu (https://www.distrigazvest.ro) răspunsurile 

însoțite de întrebările aferente fără a dezvălui identitatea solicitanților. 

 

Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in 

conditiile prevazute de norma procedurala interna. 
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Valoarea totala estimata 

Valoarea estimata fara TVA : 14.932.621,00 RON 

 

 
Sursa de finantare 

Buget Distrigaz Vest SA 

Sectiunea II.2 

Descriere Locul 

de executare 

In localitatile concesionate de catre achizitor pe raza judetului Bihor. 
 

Criterii de atribuire 

Cel mai bun raport calitate-pret 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere 

1. Pretul ofertei Componenta financiara 50 % 

Punctaj maxim factor: 50 

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. 

2. Termenul de executie al 

lucrarilor ofertat 

Termenul de executie a lucrarilor reprezinta 

perioada de timp cuprinsa intre data emiterii 

Autorizatiei de construire si data procesului verbal 

de receptie la terminarea lucrarilor ce fac obiectul 

prezentei achizitii publice; termenul minim acceptat 

pentru executia lucrarilor este 30 (treizeci) zile; 

ofertele cu perioada de executie a lucrarilor mai 

mare de 90 (nouazeci) zile vor fi declarate 

neconforme; termenul minim realist acceptat, sub 

care ofertele depuse nu vor fi punctate suplimentar, 

este de 30 (treizeci) zile de la emiterii Autorizatiei 

de construire. Mentiune: acest factor de evaluare 

se refera strict la executia lucrarilor de instalatii de 

racorare gaze naturale conform Ord. ANRE nr. 

7/2022 si nr. 9/2022, nu si la serviciile de 

proiectare. 

20 % 

Punctaj maxim factor: 20 

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: 

a) Pentru cel mai scazut termen de executie a lucrarilor se acorda punctajul maxim alocat; 

b) Pentru celelalte termene de executie a lucrarilor ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = 

(Termen 

de executie a lucrarilor minim ofertat / Termen de executie a lucrarilor n) x punctaj maxim alocat. 

3. Termenul de plata 

acceptat 

Termenul de plata acceptat reprezinta perioada de 

timp cuprinsa intre data confirmarii primirii facturii 

emise si data efectuarii platii catre operatorul 

economic; termenul minim acceptat pentru plata 

este 30 (treizeci) zile de la data confirmarii primirii 

facturii emise; ofertele cu perioada de plata mai 

mare de 730 (sapte sute treizeci) zile nu vor fi 

punctate suplimentar. 

30 % 

Punctaj maxim factor: 30 

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: 

a) Pentru cel mai mare termen de plata se acorda punctajul maxim alocat; 

b) Pentru celelalte termene de plata ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel:  

T(n) = (Termen de plata n / Termen de plata cel mai mare ofertat) x punctaj maxim alocat. 
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Punctaj maxim total: 100 
 

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: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții vor prezenta: 

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării aferente tuturor 
punctelor de lucru implicate in lucrare, valabile la termenul limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila, cu mentiunea 
“conform cu originalul”; 
• certificat de cazier fiscal cu privire la lipsa faptelor înscrise în cazierul fiscal, valabil la termenul limita de 
depunere a ofertelor, in copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”; 
• cazierul judiciar al operatorului economic și 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 
în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la termenul 
limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”; 

• alte documente edificatoare, după caz 

 
Toti ofertantii trebuie, odata cu depunerea ofertei, sa prezinte acordul de subcontractare (daca este cazul). Precizari: 

1. In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii 

sustinatori, subcontractantul/subcontractantii, daca exista. 

2. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura cazierului 
judiciar, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, daca in tara respectivă 

nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică data in faţa unui notar, 

a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei forme privind organizarea profesiilor liberale care are 
competente in acest sens. 

Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca 

acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. 

 

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerinta 1 
Operatorii economici depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de 
rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a 
constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: prezentarea de catre fiecare ofertant/ofertant asociat, 

inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant a certificatului constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor 

straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta (traduse in limba romana de traducatori autorizati), in 

original sau copie legalizata. Aceste certificate nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de 6 luni de la data depunerii 
ofertelor. 

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / documente echivalente emise în 

tara de rezidenta (în cazul ofertantilor straini) trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare 
ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de 

Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. 
Precizari: 
- in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare 

pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract; 

- in situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza 
parti din contract, acesta va prezenta documentele care atesta forma de inregistrare si pentru Tertii sustinatori/ 

Subcontractantii declarati. 

- pentru subcontractantii declarati, obiectul de activitate inscris in documentele care atesta capacitatea de 
exercitare a activitatii profesionale va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza; 
- informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor. 

 
Cerinta 2 

Operatorii economici trebuie sa fie autorizati ANRE:  

– autorizatii PDSB, EDSB  conform „Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara 
activitati in domeniul gazelor naturale si a conditiilor cadru de valabilitate aferente autorizatiilor " nr. 98 din 2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: 

Documentele justificative, respectiv autorizatiile mentionate vor fi prezentate, de catre ofertanti odata cu depunerea 
ofertei, in copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”. 

Autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii lor. 

Operatorul economic strain trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare 
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pentru a putea prezenta la momentul semnarii Contractului Subsecvent/acceptarii comenzii de proiectare autorizatiile 
recunoscute de autoritatile romane. 

In cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire cerinţa se consideră îndeplinită, dacă 
aceştia demonstrează că unul dintre membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul 
membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă. 

In cazul în care ofertantul/ candidatul sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire 
subcontractează o parte din contractul care urmează să fie atribuit, cerinţa se consideră îndeplinită dacă 
subcontractantul nominalizat deţine autorizaţia solicitată prin documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acesta să 
execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectiva. 

 
 

III.1.2) Capacitatea economica si financiara  

- 
III.1.3.a)Capacitatea tehnica si/sau 
profesionala 

 
- 

III.1.3.b)Standarde de asigurare a calitatii, protectia mediului si OHSAS 

Certificate emise de organisme acreditate national sau international 

Ofertantul trebuie sa faca dovada certificarii sistemului de management in conformitate cu standardele SR EN ISO 

9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 
Modalitatea de indeplinire: 
Se va prezenta odata cu depunerea ofertei Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii, mediului 
si OHSAS, emis de un organism acreditat la nivel national sau international in copie lizibila, cu mentiunea “conform cu 
originalul”. 
- Documentul justificativ (spre ex. certificatul) trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii acestuia. 

- Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare 
membru in parte 

- Cerinta Standarde de asigurare a calitatii nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). 

 

III.1.6.a) Garantie de participare: 

 

Ofertantul va constitui garanția de participare în cuantum de 149.326,21 lei, reprezentand 1% din valoarea totala 
estimata fara TVA. 

Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o insitutie de 
credit din Romania sau din alt stat membru. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Dovada constituirii garantiei de 
participare se va depune impreuna cu oferta. In cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul entitatii 
contractante RO36 BTRL 0050 1202 7258 36XX deschis la banca Transilvania,  avand beneficiar pe Distrigaz Vest SA 
(CUI RO14370054). Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa 
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei 
garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Perioada de 
valabilitate a garantiei pentru participare: 4 luni de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (cel putin egala cu 
perioada de valabilitate a ofertei).  

În cazul instrumentelor de garantare emise de o instituție de credit, vor fi aplicabile URDG ICC Paris nr. 758. Scrisoarea 
de garanție bancara emisa de o instituţie de credit din afara României va fi confirmata de o instituție de credit din 
România.  

Note:  

- In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se 
mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.  

- In cazul in care garantia de participare se va constitui in alta valuta, valoarea garantiei de participare se va determina 
prin echivalenta leu/alta valuta, la cursul anuntat de B.N.R. din ziua publicarii anuntului de participare. 

 

III.1.6.b) Garantie de buna executie: 

 

Cuantumul garanţiei de bună execuţie (GBE) este de 9% din valoarea fără TVA a Acordului-cadru. Garantia de buna 
executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Acordului-cadru. In cazul in care pe parcursul 
executarii Acordului-cadru se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de 
buna executie in corelatie cu noua valoare a Acordului-cadru. 

Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie 
de credit din Romania, in conditiile legii, si devine anexa la contract. 

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul 
indeplinirii Acordului-cadru, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa 
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obligatiile asumate prin Acordul-cadru. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea 
contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, 
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei 
de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas 
de executat. 

 

Sectiunea IV: Procedura   
  

 

IV.1) Descriere 

 
IV.1.1) Tipul procedurii 

Procedura simplificata PROPRIE 
 

IV.2) Informatii administrative 

 
IV.2.1) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 

Data: 26.04.2022, ora locala: 1200 

 

IV.2.2) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: 

Romana 
 

IV.2.3) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta 

Minim 90 de zile calendaristice (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
 

IV.2.4) Conditii de deschidere a ofertelor 

Data: 26.04.2022, ora locala: 1400 

 

IV.2.5. Durata acordului-cadru 

Durata în luni: 24 luni 

 

Locul: DISTRIGAZ VEST S.A. 

Cod de identificare fiscala: RO14370054; Adresa: Strada: Anghel I. Saligny, nr. 8; Localitate: Oradea; Cod Postal: 

410085; Tara: Romania 

 
V. Prezentarea ofertei 

 
Modul de prezentare al propunerii tehnice 

Propunerea tehnica va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica va contine 
descrierea si prezentarea modului de realizare a contractului conform cerintelor precizate in Caietul de Sarcini si va 
contine cel putin: 

0. OPIS 
1. Metodologia de realizare a contractului. 
2. Planul de lucru pentru realizarea cerintelor contractuale 
3. Resurse si organizare. 
4. Grafic fizic de executie. 
5. Termenul de realizare ofertat. 

6. Documente care justifica informatiile prezentate in propunerea tehnica. Toate aspectele tehnice mai sus 
consemnate se vor trata conform subcerintelor aferente fiecarui punct, mentionate in Caietul de Sarcini. 

 
Ofertantii vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu, 

sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de servicii. 
In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. 
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 pe site-ul 
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. 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. 

Ofertantul va prezenta: 
- Formularul de contract însușit de ofertant (semnat și stampilat) din documentația de atribuire; 

 

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
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Ofertantul trebuie să dețină autorizațiile necesare exercitării activității profesionale pentru îndeplinirea contractului ce 

face obiectul 

prezenței proceduri; în acest sens se vor prezenta următoarele documente: 
Ofertantii vor face dovada autorizarii ANRE in domeniul sistemelor de distributie a gazelor naturale avand 

autorizatii: 

- PDSB ( Autorizatie destinata proiectarii sistemelor de distributie a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distributie 

inchise ce functioneaza in regim de medie, redus si joasa presiune ) 

- EDSB ( Autorizatie destinata executarii de sisteme de distributie a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distributie 

inchise ce functioneaza in regim de medie, redus si joasa presiune )  
 

Modul de prezentare al propunerii financiare 

Pretul ofertei va fi prezentat in Formularul de Oferta (Model Formular Oferta ), si detaliat in anexa la formularul de oferta 

reprezintand elementul principal al propunerii financiare fiind actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa 

de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu entitatea contractanta.  

 
Vor fi avute in vedere toate prevederile din caietul de sarcini care impacteaza modul de elaborare a propunerii 

financiare. Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei. Se va utiliza formularul pus la dispozitie de entitatea 

contractanta. Valoarea totala a propunerii financiare va fi cea rezultata din inmultirea preturilor unitare cu cantitatile 
minime si maxime aferente contractului – conform anexa formular de oferta. Evaluarea ofertelor se va realiza prin 

compararea propunerilor financiare intocmite in conformitate cu regula anterior mentionata.  

 
Nota: Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului şi prevederilor 

acesteia pe toată perioada de valabilitate a ofertei / duratei contractului. Cu excepţia erorilor aritmetice, astfel cum sunt 

acestea definite de H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare.  
 

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două zecimale. 

Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu 
excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face 

obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante. 

 
Modul de prezentare al ofertei 

Operatorul economic trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să 
indice în cuprinsul acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii 
financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

 

Ofertanții au obligația de a transmite Formularul de Ofertă, respectiv actul juridic prin care operatorul economic își 

manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în contractul de achiziție; 

 
Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt: 
1) Garanția de participare; 

2) Documentele de calificare pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual, membru al 
unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător); 

3) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri]; 
4) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată 
să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei Asocieri]; 

5) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea financiară a Ofertantului în 
ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și anexele acestuia constând 
în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă 
modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul]; 

6) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a 
Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele 
acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții 
susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de 
susținere [dacă este cazul]; 

7) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii 
Ofertei [dacă este cazul]; 

8) Propunerea Tehnică; 
9) Propunerea Financiară; 

10) Formularul de Ofertă. 

Nota: Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertanti, se 

solicita Opisul continând indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste, fiecare 
document se va numerota astfel incat acesta sa poata fi identificat in mod facil. 

 

Numarul de exemplare solicitate este: 1 exemplar ORIGINAL, 1 exemplar in format electronic CD/DVD marcate 
corespunzator si 2 exemplare COPIE. 
Oferta se va prezenta la sediul autoritatii contractante: DISTRIGAZ VEST S.A., într-un colet sigilat, marcat cu adresa 

autoritatii contractante si cu inscriptia „A nu se deschide inainte de data………….., ora , conform 



 

                     
 
 

 

DISTRIGAZ VEST S.A. – ORADEA 
Str. Anghel I. Saligny,  Nr. 8, Oradea, jud. Bihor 
Tel: 0259-406507 / Fax: 0259-406508 
E-mail: office@distrigazvest.ro 
 http://www.distrigazvest.ro 

 

Reg. Com. Nr. J05/996/2001 
C.I.F. – RO 14370054 

Capital social: 51.459.219 lei 

Banca: Transilvania-Filiala Oradea 
Cont: RO36 BTRL 0050 1202 7258 36XX 

 

Anunț de participare nr. ............................................................ pentru procedura având 

ca obiect . 
Coletul sigilat si marcat va contine 6 plicuri sigilate si stampilate cu: 
- plicul nr.1: Documente de calificare - ORIGINAL 

- plicul nr.2: Propunere tehnica – ORIGINAL 
- plicul nr.3: Propunere financiara - ORIGINAL 
- plicul nr. 4 - CD/DVD marcate corespunzator 

- plicul nr.5 – COPIE 1 (Documente de calificare; Propunere tehnica; Propunere financiara) 
- plicul nr. 6 - COPIE 2 (Documente de calificare; Propunere tehnica; Propunere financiara) 

 
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului. 
Documentele in format de hartie trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala si vor fi semnate pe fiecare pagina de 
reprezentantul autorizat sa angajeze ofertantul prin contract. In cazul in care coletul nu este marcat corespunzator celor 

de mai sus autoritatea contractanta nu-si asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. 

 
Pe langa documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara solicitate, in afara ofertei sigilate 
se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente: 
a) SCRISOARE DE INAINTARE in conformitate cu modelul prevazut în Formularul nr. 1 (in exteriorul coletului), 

b) IMPUTERNICIREA scrisa din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la activitatea de 
deschidere a ofertelor 

- Formular nr. 2, 

c) GARANTIE DE PARTICIPARE, conform  Cap. III.1.6.a) din fisa de date, in original. 

 
Nu se accepta oferte alternative. Ofertele sunt declarate intarziate daca au fost depuse la alta adresa sau dupa 
data si ora limita de depunere a ofertelor. 
 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: conform Invitatiei de participare publicat pe site-ul Autoritatii contractante, la 

sediul DISTRIGAZ VEST S.A. 

 

Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Nu se accepta oferte si/sau 

documente de calificare care nu sunt semnate; In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in 

acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. 


