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In atenţia operatorilor economici interesaţi, 

SCRISOARE DE INTENŢIE ACHIZIŢIE DIRECTĂ 
 

I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud.Bacău, Cod 
601032, telefon 0234.324243, fax 0234.313911/0234.312502, intenţionează sa achizitioneze prin “cumparare directa” 
Servicii de cadastru si topografie, în conformitate cu prevederile art. 7, alineat 5 din Legea 98/2016 - privind 
achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- 
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
          II. Obiectul achiziţiei:  
Servicii de cadastru si topografie ( documentatii cadastrale si intabulare)pentru bunuri imobile din municipiul 

Onesti” 
Cod de clasificare CPV: 71354300 -7 Servicii de cadastru (Rev.2) 

 

Nr. Crt. DENUMIRE SERVICIU CANT 

1 INTOCMIRE RELEVEE CONSTRUCTII PENTRU CADASTRU 500 mp 

2 RIDICARI TOPOGRAFICE PENTRU DRUMURI 15 km 

3 INTABULARI SI ACTUALIZARI INFORMATII CADASTRALE 130 obiective 

4 REPOZITIONARI 45 obiective 
III. Valoarea estimată: 126.000 lei fara TVA 
 
IV. Achiziţia se finalizează prin: contract 
 

    V. Durata contractului 
        Durata contractului este de 6(sase) luni de zile de la data semnarii contractului de prestari servicii. Termen de 

executare a serviciilor: 20 zile de la data emiterii solicitarilor de catre beneficiar 
          

 VI. Locul de prestare:  municipiul Onesti, judetul Bacau 
 

 VII. Documentatia achizitiei publice contine: scrisoare de intentie achizitie directa, modele de formulare, 
caiet de sarcini, model de contract. 

 
VIII. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice 
Cadrul legal: 
 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 
395/2016 , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de 

cadastru si carte funciara, cu modificarile si completarile ulterioare. 
      Prezenta enumerare nu are caracter limitativ. 
      

Limba de redactare a ofertei: limba romana 
Sursa de finanţare: bugetul local  
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la termenul limita de primire oferte 

 
IX. Modul de elaborare şi de prezentare a ofertei, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu 

transmiterea ofertei 
Oferta transmisa autorităţii contractante va cuprinde documente prin care candidatul face dovada 

indeplinirii urmatoarelor cerinte stabilite de autoritatea contractanta: 
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Cerința nr. 1 -  Formular 1- Împuternicire,  prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze 
ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, semnată. În cazul în care ofertantul este o 
asociere, fiecare dintre asociați trebuie  să-și dea acordul privind împuternicitul care va semna oferta din partea 
asocierii. 
       Cerința nr. 2 -Formular 2 din secțiunea Formulare privind denumirea si datele de identificare ale 
ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, semnat, în original; 
       Cerința nr. 3 -  Formular 3 – Declarație GDPR, semnat 
 

A) CRITERII DE CALIFICARE  
Cerința nr. 1: - Se va prezenta certificat constatator emis de O.N.R.C. Obiectul contractului trebuie să aibă 

corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie 
reale / actuale la data limită de depunere a ofertelor. Documentul se va prezenta în original/copie legalizată/copie 
lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice /fizice străine vor prezenta documente care 
dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în conformitate cu 
prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit. 
             Cerința nr. 2:   Operatorii economici trebuie să fie posesorii unui certificat de autorizare, eliberat de către 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, obținut în condițiile  și cu respectarea Ordinului nr. 107/2010 
pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în 
vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul 
României, din care să rezulte că prestatorul este abilitat să efectueze lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, 
geodoziei și cartografiei.  

Documentele se vor prezenta în copie conform cu originalul. 
           Cerința nr. 3: Lista principalelor prestari de servicii efectuate, in ultimii 3 ani, care au avut ca obiect prestarea 
de servicii similare obiectului contractului. Ofertantul trebuie sa faca dovada, la data limita de depunere a ofertei, ca a 
prestat, în ultimii 3 ani servicii similare cu obiectul achizitiei,adica: ducerea la bun sfarsit a unor servicii similare 
prin natura, complexitate si valoare cu obiectul prezentului contract, si anume servicii cadastrale fiind permise si 
servicii similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului la nivelul unui sau a maximum 3 
contracte in valoare cumulata de cel putin 126.000,00 lei fara TVA . Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de 
experienta similara se vor prezenta urmatoarele documente: procese verbale de receptie la finalizarea serviciilor 
si/sau  certificari / recomandari din partea beneficiarilor sau/si documente constatatoare emise de autoritati 
contractante la finalizarea contractelor de prestare.  

 Cerința nr. 4:  Operatorii economici vor prezenta o listă a personalului responsabil pentru execuția 
contractului, semnată.Ofertantul trebuie sa asigure întreg personalul de execuție necesar îndeplinirii contractului astfel 
încât să fie acoperite toate serviciile  cuprinse în caietul de sarcini, în conformitate cu cele impuse prin documentația 
de atribuire și să dețină personal calificat necesar pentru prestarea serviciilor. Ofertantul trebuie să facă dovada că 
dispune de cel puțin 2 echipe care să lucreze concomitent la prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziții 
publice 

Cerința nr. 5:  Ofertanții/Fiecare membru al asocierii/ terțul susținător/subcontractanții vor prezenta o 
declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 58 și art. 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Se va 
prezenta Formularul 4 cu Anexa din secțiunea Formulare semnate. 

Cerința nr. 6: Formularul 5 din secțiunea Formulare – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 
164-167 din Legea nr. 98/2016  privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Se va prezenta 
semnat, în original. 

Cerința nr. 7:  Formularul 6 -Acordul de Asociere din secțiunea Formulare, dacă este cazul, completat și 
semnat.  
             Cerința nr. 8:  Formularul 7 din secțiunea Formulare privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile 
mediului, social și al relațiilor de muncă.  

 
 
B) PROPUNERE TEHNICA : 
  Propunerea tehnica va face parte din contractul de achizitie publica. 
  Propunerea tehnica va contine: 

            Cerința nr. 1:  Formularul 8 din secțiunea Formulare privind Propunerea Tehnică, semnat, în original.   
            Cerința nr. 2:  Formularul 9 din secțiunea Formulare – Documente de confirmare a acceptării de către 
ofertant a clauzelor contractuale și a clarificărilor /modificărilor /completărilor la documentele achiziției publice. 
Potrivit prevederilor legale în vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări cu privire la 
conținutul documentației de atribuire și implicit și cu privire la clauzele contractuale obligatorii. 
          Propunerea tehnica are caracter ferm si obligatoriu , din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de 
valabilitate. 
          Modul de prezentare a propunerii tehnice este obligatoriu si trebuie sa contina toate documentele solicitate si in 
forma solicitata, semnate, in original. 

C ) PROPUNEREA FINANCIARA  
Propunerea financiara va contine:  
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               Cerința nr. 1:  Formularul 10 + Anexa – FORMULAR DE OFERTĂ din secțiunea Formulare, semnate 
de reprezentantul legal al ofertantului. Prețul reprezintă prețul total al ofertei, fiind exprimat în lei fără TVA și va 
rămâne neschimat până la expirarea contractului. 
 Ofertanții vor include în prețul ofertat toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei 
achiziții publice. 
 

       Propunerea financiară are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată 
perioada de valabilitate. Modul de prezentare a propunerii financiare este obligatoriu și trebuie să conțină toate 
documentele solicitate și în forma solicitată. 

 
NOTĂ: 
Pentru  ca oferta sa fie conforma si admisibila trebuie sa indeplineasca toate cerintele obligatorii prevazute in 

prezentul anunt. 
Ofertele  vor  cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor 

transmite pana la data de 11.01. 2022 ora 11:00, prin e-mail la adresa oferte@onesti.ro prin  depunere la posta sau 
direct la Registratura- sediul Primariei onesti, b-dul Oituz, nr.17, municipiul Onesti, jud. Bacau. 

Oferta transmisa/depusa la o alta adresa nu va fi luata in considerare. Oferta transmisa/depusa la o alta adresa 
dupa termenul limita de primire oferte va fi oferta intarziata si va fi respinsa. 
               In cazul in care oferta se depune direct sau prin posta, operatorul economic trebuie sa prezinte oferta in plic 
sigilat, marcat cu denumirea achizitiei: “ Servicii de cadastru si topografie (documentatii cadastrale si 
intabulare)pentru bunuri imobile din municipiul Onesti”, cu mentiunea “ In atentia Serviciului achizitii publice” 
si inscriptia “A nu se deschide inainte de data 11.01. 2022 ora 11:00 
 

XIII. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art. 187 alin (3) lit. a) 
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care doua 
sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, atunci in vederea desemnarii 
ofertantului castigator, se va solicita, in scris, respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua oferta de pret. 

      
Informatii suplimentare: 
Locul si termenul de solicitare a clarificarilor la documentele achizitiei : prin email 

cumpararidirecte@onesti.ro cu cel putin 24 de ore inainte de termenul limita primire oferte. 
Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe e-mail la adresa oferte@onesti.ro / prin 

depunere la posta/ direct depusa la Registratura – sediul primariei Onesti, b-dul Oituz, nr. 17, Onesti, jud.Bacau pana 
la termen limita de primire 11.01. 2022 ora 11:00 

Program Registratura: 07:30- 16:00 luni- joi, 07:30- 13:30 vineri. 
Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse. In cazul in care ofertantul 

selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza incheierea contractului, va fi selectat/contactat operatorul 
economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare. 

Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in moneda nationala si sa fie valabile 60 de zile de la termenul 
limita de primire oferte. 

Modelul de contract si formularele pentru achizitia serviciilor ce fac obiectul solicitarii pot fi consultate pe 
site-ul www.onesti.ro la sectiunea Informatii publice de interes public/Achizitii publice. 

Se va accesa http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice. 
 

 

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. pentru prestarea serviciilor.  


