FISA DE DATE
Privind achizitia publica de servicii de acordare credit bancar
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT DE CONTACT
Denumire oficiala: UAT Comuna Valea Marului, Judetul Galati
Adresa: Preot Gheorghe Gafton, nr. 2 ,localitatea Valea Marului, judetul Galati
Localitate: Comuna Valea Marului

Cod Postal: 3655900 Tara: Romania

Punct(e) de contact:

Telefon: +40 0236863400

Serviciul Achizitii Publice
E-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro

Fax: +40 0236863400

Adresa de internet: http://primariavaleamarului.ro
Solicitarile de clarificari se vor formula, pana cel tarziu a 8 zi inainte de data limita de
depunere a ofertelor, la adresa de email valea_marului@gl.e-adm.ro
Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi postate numei pe site-ul Comunei Valea
Marului, http://primariavaleamarului.ro , cu cel tarziu 3 zile inainte de data limita de depunere
a ofertelor
Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari transmise pe adresa de e-mail:
valea_marului@gl.e-adm.ro, numai in masura in care acestea au fost adresate in timp util
pentru elaborarea, aprobarea si publicare raspunsului si numai daca sunt necesare pentru
elaborarea ofertei. Operatorii economici interesati vor consulta permanent site-ul Comunei
Valea Marului, http://primariavaleamarului.ro – Sectiunea Anunturi de achizitie ,unde
autoritatea va incarca raspunsuri la solicitari de clarificare, dupa caz, sau in orice ale modificari
fata de informatiile deja publicate.
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)
□ Servicii publice generale
□ Minister sau orice altă autoritate natională
□ Aparare
sau
federală,
inclusiv
subdiviziunile
□ Ordine si siguranta publica
regionale sau locale ale acestora
□ Mediu
□ Agentie/birou national sau federal
□ Afaceri economice si financiare
□ Sanatate
□ Colectivitate teritorială
□ Constructii si amenajari teritoriale
□ Agentie/birou regional sau local
□ Protectie sociala
□ Recreere, cultura si religie
□ Organism de drept public
□ Educatie
□ Institutie/agentie europeană sau
□ Aletele (precizari): servicii generale ale
organizatie europeană
administratiilor publice
□ Altele (precizati): autorităti locale

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de acordare a unei finantari rambursabile in valoare de maximum 2.000.000 lei;
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de
testare a serviciilor
a) Lucrari


b) Produse


Locul principal de executare
………………..

Locul principal de livrare
………………..
Cod NUTS

Cod NUTS

c) Servicii
X
Locul principal de prestare
sedul prestatorului
Cod NUTS RO 224

II.1.3) Procedura implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau achizitiei
Servicii de acordare a unei finantari rambursabile in valoare de maximum 2.000.000 lei;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
Vocabular principal

Vocabular suplimentar( dupa
caz)

Obiect principal

66113000-5

- - -

Obiect(e) suplimentar(e)

...-

- - -

II.1.6) Impartire in loturi
da  nu X
Daca da, este necesar sa se depuna oferte pentru (bifati o singura casuta):
un singur lot

 unul sau mai multe loturi  toate loturile

II.1.7) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da  nu X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Contitatea totala sau domeniul
Servicii de acordare a unei finantari rambursabile in valoare de maximum 2.000.000 lei;
Valoarea estimate fara TVA (numai in cifre): 552.510,00
Moneda: lei
II.2.2) Optiuni (dupa caz)
da  nu X

Daca da, descrierea acestor optiunii:
Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni:
in luni:  sau in zile:  (de la data atribuirii contractului)
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 contrectelor ulterioare: in luni:  sau in zile:  (de la data atribuirii
contractului)
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata in luni: 120 de luni de la data semnarii contractului
Contractul se va incheia numai dupa obtinerea avizului favorabil al Comisiei de autorizare a
imprumuturilor locale
Contracul de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat constituie informatie de interes public si,
in consecinta, nu va fi supus reglementarilor privind secretul bancar.
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea pretului contractului
da X nu 
Se va face potrivit indicelui de referinta ROBOR6M pentru creditele in lei acordate pe piata
interbancare, stability de catre Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu rolul sau de
reglementare, autorizare si supraveghere prudentiale a institutiilor de credit.

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) Garantia de participare
da  nu X
III.1.1.b) Garantia de buna executie
da  nu X
III.1.2) Principalele modalitati de finantari si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local: venituri propria conform art.62 alin (1) coroborat cu art. 5 alin (1), lit. a) din
Legea nr.27/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia I se atribuie
contractual (dupa caz)
III.1.4) Executarea contracului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)
da  nu X
III.1.5. Legislatia aplicabila
a) Norme procedural pentru achizitionarea de servicii de creditare bancara, aprobate prin
Anexa 2 a Hotararea Consiliului Local al Primariei Valea Marului nr.17/09.03.2021

b) In masura in care nu contravin prevederilor Normelor procedural, acestea se completeaza
cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si ale Hotararii Guvernului
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordul – cadru din Legea nr.98/2016
c) OUG nr.64/2007 privind datoria publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
d) HG nr.9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a
imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
e) Legea nr.273/2006 privind finantele publice locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
f) OUG nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvare capitalului, cu modificarle si
completarile ulterioare.
g) OUG 57/2016 privind Codul Administrativ.

III.2) CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) Informatii si formalitati necesare pentru
dupa caz
evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
Modalitate de indeplinire si applicabilitate in
cadrul procedurii
Declaratie pe propria raspundere din care sa Incadrarea In situatiile prevăzute la art. 164,
rezulta ca ofertantul nu se afla in situatiile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 din
prevazute la art.164, art.165 si art.167 din OUG
nr.34/2006
atrage
excluderea
Legea nr.98/2016, completata in conformitate ofertantului din prezenta procedură.
cu Formularul 1 (punctul 1), prezentate in
original.
Declaratie pe propria raspundere privind Incadrarea In una din situatiile prevăzute In
evitarea conflictului de interese, completata in cadrul Capitolului II, Sectiunea a 4-a din Legea
conformitate cu Formularul 2, prezentat in nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din
original.
prezenta procedură
Lista persoanelor cu functie decizie cu privire
la derularea si finalizarea procedurii de
atribuire:
Doca Virgil - primar
Ghinies Maricel - viceprimar
Dumitrascu Maranda – secretar general
Macovei Vasile - contabil
Sandu Panaite – consilier local
Marin Gigel - consilier local
Apreutese Iuliana - consilier local
Chifan Nicoleta-Carmen - consilier local
Iftimie Florentina - consilier local
Luca Liliana - consilier local
Lupu Ramona-Georgiana - consilier local
Natu Ana-Maria - consilier local
Orlov Mihail - consilier local
Popa Alin-Alexandru - consilier local
Popa Ionel - consilier local

Cuza lonut-Catalin - consilier local
Expert cooptat: Tancaba Andrei Horia
Comisia de evaluare :
Munteanu Viorel - inspector – presedinte
comisie de evaluare
Dumitrache Costica - inspector – membru
comisie de evaluare
Buhoci lonut - inspector - membru comisie de
evaluare
III.2.2) Capacitatea ofertantului
a) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Declaratie pe propria raspundere din care sa Ofertantul trebuie sa mentioneze codul CAEN
rezulte
ca
obiectul
contractului
are (sau echivalent) care ii permit sa presteze
correspondent in codul CAEN al ofertantului, serviciile care fac obiectul achizitiei publice si
completata in conformitate cu Formularul 1 sa prezinte Certificat constatator ONRC, la zi
(punctul2), prezentata in original
(respectiv cu o vechime de maxim 30 de zile
de la data depunerii ofertelor)
Persoane juridice romane
Autorizatie de functionare de la BNR, in Ofertantul trebuie sa prezinte autorizatia de
conformitate cu prevederile OUG nr.99/2006 functionare
privind institutiile de credit si adecvarea
capitalului (copie conforma cu originalul)
Persoane juridice straine
Un document echivalent a autorizatiei de Ofertantul trebuie sa prezinte autorizatia de
functionare emisa de BNR, emis de un functionare
organism din tara in care acesta este resident Toate documentele emise in alta limba vor fi
( copie conforma cu originalul)
insotite de traducere autorizata si legalizata in
limba romana
b) Capacitatea economica si financiara
Declaratie pe propria raspundere din care sa Prezentarea mediei cifrei de afaceri globale
rezulte media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani anuale calculate pentru anii financiari 2018,
(2018, 2019, 2020) completata in conformitate 2019, 2020.
cu Formularul 1 (punctul3), prezentat in Pentru calculul echivalent leu/euro se va tine
original.
cont de cursul mediu annual lei/valuta
comunicat de BNR.
Media cifrei de afacri globala se va determina
ca medite aritmetica a cifrelor de afacri globale
obtinute de candidat in anii finaniari precizati.
Persoanele juridice infintate de mai putin de
trei ani, vor prezenta media cifrei de afaceri
globala doar pentru anii scursi de la data
infintarii.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al
asocierii este obliat sa prezinte acest formular
c) Capacitatea tehnica si profesionala

Declaratie pe propria raspunderecare sa
rezulta ca ofertantul a mai prestart servicii
similar in ultimii 3 ani. (2018, 2019, 2020)
completata in conformitate cu Formularul 1
(punctul 4), prezentat in original

Candidatul va complete in Formularul 1 cel
putin 1 serviciu de acordare de credit acordat
in ultimii 3 ani, precizand beneficiarul
imprumutului si valoarea acestuia, indifferent
daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau client privati.
Numărul de ani solicitati In vederea
demonstrării experientei similare se va calcula
prin raportare la data limită de depunere a
ofertelor.
Candidatul Infiintat de mai putin de 3 ani, va
prezenta lista principalelor servicii de acordare
de credite prestate de la Infiintare.
d) Asocierea si/sau subcontractarea (dupa caz)
Declaratie pe propria raspundere privind In situatia In care doi sau mai multi ofertanti
partea / partile din contract care sunt se asociază In vederea depunerii unei oferte.
indeplinite de fiecare asociat si acordul de Liderul asocierii va completa si depune o
Declaratie pe propria răspundere In care va
asociere (original)
preciza:
- partea/părtile din contract pe care urmează
să o/le realizeze fiecare asociat;
si
- datele de recunoastere ale fiecărui asociat;
Toate documentele emise In altă limbă vor fi
Insotite de traducere autorizată si legalizată in
limba română
Declaratie pe propria raspundere privind In situaţia In care ofertantul va subcontracta
partea/ partile din contract care sunt părţi din contractul de servicii, acesta are
indeplinita de subcontractanti si acordul de obligaţia să completeze o Declaraţie pe
propria răspundere In care va preciza:
subcontractare (original)
- partea/părţile din contract pe care urmează
să o/le subcontracteze;
si
datele de recunoastere a subcontractanţilor
propusi; Toate documentele emise In altă
limbă vor fi Insoţite de traducere autorizată si
legalizată In limba română
Toti asociatii, subcontractantii si/ sau tertii sustinatori (dupa caz) vor completa si depune
Formularul 1 si Formularul 2, impreuna cu copia autorizatiei de functionare (daca este cazul)
Un operator economic are dreptul ca in cadrul procedurii de achizitie sa depuna o singura
oferta individuala sau sa participe in cadrul unei singure asocieri care depune o oferta
bancara.
III.3) CONDTII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
da  nu X

Daca da, precizati actele cu putere de legesi actele administrative aplicabile:
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale
membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective
da  nu X

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii
Selectie de oferte,
NORME PROCEDURALE pentru achizitionarea de servicii de creditare bancare, aprobate prin
Anexa 2 a Hotararea Consiliului Local al Primariei Valea Marului nr.17/09.03.2021, in aplicarea
prevederilor art.29 lit. f) din Legea 98/2016
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
Pretul cel mai scazut iar elementele care fac obiectul negocierii: “costurile propuse
(marje ale dobanzilor, comisioane, alte costuri)” si “ conditii contractuale propuse de
ofertant”
Costul total al finantarii se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Pentru
calcularea RIR se vor lua in calcul toate fluxurile de numerear associate cu finantariea si se va
considera rata interbancara ca fiind constatata pe toata durata imprumutului bancar, egala cu
valoarea ROBOR6M comunicata de de BNR in data de 12.04.2021. Ipotezele in care va fi
facuta evaluare RIR vor fi asumate unitar si egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile
documentatie de atribuire si cu caracteristicile ofertelor depuse de catre ofertant bancile
participante. Ipotezele sunt prezentate detaliat in Documentatia descriptive.
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
IV.3.3) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Limba romana
IV.3.4) Perioada menima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Durata in luni: 4 sau in zile: (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate cu
cerintele prevazute in Documentatia discriptiva.
Propunerea tehnica va fi intocmita in asa fel incat sa asigure posibilitate verificarii
corespondentei cu specificatiile din Documentatia discriptiva.
Persoanele juridice straine care nu opereaza servicii de acordare credit in mod direct pe piata
romaneasca au obligatia sa indice in cadrul ofertei tehnice banca corespondenta prin
intermediul careia se vor derula operatiuile specific contractului sis a mentioneze in formularul
de oferta toate costuri asociate, daca acestea exista.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiare se va elabora astfel incat sa furnizeze toate informatiile solicitate cu
privier la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul procedurii de
achizitie publica.
Ofertantul trebuie sa prezinte:
a) formularul de oferta conform Formular 3 si Anexa 1 la Formular 3, care reprezinta
elemental principal al propunerii financiare
b) un exemplar din contractual de credit si contractual de ipoteca imobiliara propus. Un
exemplar al conditiilor generale de afaceri, dupa caz. Autoritatea contractanta poate
solicita operatorilor economici, pe parcursul procedurii, sa depuna orice document de
natura contractuala pe care autoritatea il aprezciaza relevant pentru derularea viitorului
contract
Ofertantul trebuie sa prezinte propunerea financiara si in asa fil incat sa cuprind toate
elementele de formare a pretului final.
In sitauatia in care clauzele inserate de ofertant in contractual de servicii sunt dezavantajoase
Comuna Valea Marului si ofertantul nu agreeza in cadrul negocierilor modificarea acestora,
oferta respectiva a fi considerate neconforma si va fi respinsa.
Nota: La data depunerii ofertei se va depune propunerea financiara preliminara (Formular3 si
Anexa 1 la Formula 3). Propunerea financiara fina se va depune in cadrul negocierilor.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Operatorii economici interesati vor depune oferta in vederea participarii la procedura “selectie
de oferte”. Acesta va contine un exemplar in original
Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara preliminara vor fi
prezentate in cadrul unui sing plic sigilat.
Oferta va fi inregistrata la sediul autoritatii contractante: Str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2
,localitatea Valea Marului, judetul Galati
Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat acesta sa fie primita si inregistrata de catre
autoritatea contractanta pana la data si ora limita depunerii, stabilita in anuntul de participare.
Ofertantul isi asuma riscurile transmiterii oferte, inclusive forta major. Toate documentele
depuse, respective documentele de calificare si documentele care insotec oferta trebuie sa fie
scrise sau tiparite cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate, stampilate si semnatepe fiecare
pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract.
In cazul in care documentele ofertei sunt semnate de o alta persoana decat reprezentantul
legal, atunci se va prezenta in acest sens o imputernicire, in original. Orice stersatura,
adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre
persoana/ persoanele autirzata/ autorizate sa semneze oferta. In cazul documentelor emise de
institutii/ organisme oficiale abilitate in aces sens, documentele respective trebuie sa fie
semnate si parafate conform prevederilor legale in vigoare
Plicul sigilat continand oferta in original va fi marcat dupa cum urmeaza:
UAT Comuna Valea Marului
Str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2 ,localitatea Valea Marului, judetul Galati
Oferta pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect:
Servicii de acordare a unei finantari rambursabile
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE
DATA……………. ORA: 12:00
Informatii privind documentele care insotesc oferta:
Intro folie de plastic transparenta, atasate exterior plicului de oferta (mentionat mai sus) se vor
regasi urmatoarele:

Scrisoare de inaintare
Imputernicirea scrisa din partea ofertanului, pentru perosanele desemnate sa participle la
sedinta de deschidere a ofertelor, insotida de copia actului de identitate a personae
imputernicite
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusive pentru legalitatea si autenticitatea tuturor
documentelor prezentate in original si/ sau in copie in vederea participarii la procedura “selectie
de oferte”. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti, de catre comisia de evaluare, nu
angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind
autentice sau legalese nu inlatura raspunderea exclusive a ofertantului sub acest aspect.
-

SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE
V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC(dupa caz)
Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare
V.2) Contractul se inscribe intr-un proiect/ program finantat din fonduri comunitare
da  nu X
V.3) Alte informatii(dupa caz)
Atribuirea contractului de achizitie publica se va realiza in urma aplicarii prezentei proceduri de
selectie de oferte, conform Normelor procedurale pentru achizitionarea de servicii de
creditare bancara, aprobate prin Anexa 2 a Hotararea Consiliului Local al Primariei Valea
Marului nr.17/09.03.2021, care se va derula in 3 etape dupa cum urmeaza
A. Etapa I- Publicarea invitatiei de participare si primirea ofertelor
Publicarea in SICAP a anuntului privind organizarea selectiei de oferte; publicarea pe pagina
de internet a autoritatii contractante a documentatiei de atribuire;
Perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului si data primirii ofertelor va fi de cel putin 20 de
zile calendaristice.
a) Primirea solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, elaborarea si transmiterea
raspunsurilor, dupa caz;
b) Primirea ofertelor (documente de calificare, propunere tehnica, propunere financiara
initiala)
c) Deschiderea ofertelor, in sedinta publica, in prezenta Comisiei de Evaluare si a
reprezentantilor ofertantilor, dupa caz. Citirea publica a tuturor costurilor de finantare
d) Examinarea ofertelor, solicitarea de clarificari (dupa caz), stabilirea ofertelor admisibile
si respingerea ofertelor neconforme
e) Analiza clauzelor contractuale propuse de ofertanti si stabilirea clauzelor contractuale
care vor face obiectul negocierilor
f) Transmiterea Invitatiei de participare la etapa a II-a, cu privire la negocierea costurilor
de finantare si a clauzelor contractuale catre toti ofertantii ale caroro oferte au fost
delcarate admisibile. Perioada cuprinsa intre data transmiterii Invitatiei de participare la
Etapa a II-a si data stabilita pentru derularea negocierilor va de cel putin 7(sapte) zile
calendaristice
B. Etapa a II-a- Negocierea ofertelor de finantare.
a) La data si ora stabilita in Invitatia de participare la Etapa a II-a va avea loc negocierea
ofertelor financiare cu ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile.
b) Autoritatea contractanta va derula negocieri cu fiecare ofertant in parte. Ordinea de
derulare a negocierilor va fi in conformitate cu ordinea cronologica a depunerii ofertelor.

Negocierea va viza termenii si conditiile contractuale propuse de ofertant, precum si
negocierea costurilor propuse (marje ale dobanzilor, comisioane, alte costuri)
c) In functie de rezultatele obitnute in urma derularii procedurii descries la punctul anterior,
Comisia puate decide desfasurarea unei rund suplimentare de negociere sau acordarea
unui termen suplimentar ofertantului pentru transmiterea ofertei sale finale.
d) In cadrul negocierilor sau in cuprinsul oferte finale transmise, fiecare ofertant are
obligatia de a declara ca oferta sa, asfel cum a fost negociata, este finala, pe deplin
engajanta si nu mai poate fi imbunatatita.
e) In situatia in care nu se va ajunge la accord asupra unora dintre prevederile contractuale
propuse a fi modificate si care sunt considerate de Comisie ca fiind dezavantajoase
pentru autoritatea contractanta, Comisia poate aprecia oferta respective ca fiind
neconfomra si poate decide respingerea acesteia.
C. Etapa a III-a Evaluarea ofertelor, atribuirea si smnarea contractului
Evaluarea de catre autoritatea contractanta a ofertelor de finantare finale, pe baza criterului de
atribuire si intocmirea clasamentul ofertelor, respective al ofertantilor, in ordinea descrscaoare
a punctajului obtinut.
a) In situatia in care autoritatea contractanta apreciaza ca termenii si conditiile financiare
obtinute in urma evaluarii ofertelor finale nu justifica din punct de vedere economic
contractarea finantiarii pentru realizarea obiectivelor de investitii, raportat la toate
costurile associate pe care autoritatea contractanta trebuie sa le asigure, autoritatea
contrctanta isi rezerva dreptul de a deciode contractarea imprumutului pentru o valoare
inferioara sumei maxime solicitate sau anularea procedurii de selectie de oferte, pentru
unul si/ sau ambele loturi
b) Comunicarea, catre toti ofertantii, a rezultatului procedurii de selectie de oferte,
inclusive comunicarea costurilor de finantare finale propuse de fiecare ofertant.
c) Atribuirea contractului de servicii si semnarea contractelor privind finantarea, dupa
obtinerea de catre autoritatea contractanta a avizului favorabil privin contractarea
imprumutului din partea Comisiei pentru Autorizarea Imprumuturilor Locale.
Mentiuni:
In cazul in care se constata ca oferteleclasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea
contractanta va solicita reoferterea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Pentru ca autoritatea contractanta sa asigura protejarea informatiilor considereate de ofertant
ca fiind confidentiale (secret commercial si protejare intelectuala), acesta va mentiona
elementele din cadrul ofertei considerate confidentiale. Nu pot face obiectul informatiilor
confidentiale elementele care determina costurile de finantare (marja dobanzii, comisioane, alte
costuri)
Contractul se va incheia numai dupa obtinerea avizului favorabil al Comisiei de autorizare a
imprumuturilor locale. Ofertantul are obligatia ca in termen de 11 zile lucratoare de la
transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii si/sau de la obtinerea de catre autoritatea
contractanta a avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, sa
semneze contractual de credit si sa puna la dispozitie creditul bancar autoritatii contractante.
Contractul de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat constituie informatie de interes public
si, in consecinta, nu va fi supus reglementarilor privind secretul bancar.
IV.4) CAI DE ATAC
In situatia in care un operator economic este nemultumit de modcul in care s-a desfasurat
procedura de “selectie de oferte”, acesta se poate adresa instantelor de judecata competente
pentru solutionarea cauzei.

FORMULARE

Formularul 1
DECLARAŢIE
pe proprie răspundere privind participarea la procedura de „selecţie de oferte”
având ca obiect servicii de creditare bancară
Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ofertantului ____________________,
cu sediul în ____________________, cod unic de înregistrare ____________________, email.
____________________, tel. ____________________, fax. ____________________, în legătură cu participarea
la procedura de „selecţie de oferte” organizată de autoritatea contractantă UAT Comuna Valea Marului, Judetul
Galati conform Anunțului nr ____________________ declar pe propria răspundere următoarele:
1. Nu ne aflăm în nici una dintre situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice.
2. Ofertantul are dreptul de a presta serviciile care fac obiectul prezentei proceduri de „selecţie de oferte”,
având cod CAEN ____________________ și autorizația de funcționare nr. ____________________
emisă de ____________________ (denumirea și numărul documentului de autorizare a funcționării emis
de BNR sau de o instituție similară din țara în care este înregistrat operatorul economic – se va anexa și o
copie certificată „conform cu originalul”).
3. Valoarea cifrei medii de afaceri a ofertantului aferentă ultimilor 3 ani (2016, 2017 si 2018) este de
____________________ (moneda).
4. În ultimii 3 ani, ofertantul a prestat servicii de acordare credit pentru ____________________
(denumirea beneficiarului și valoarea împrumutului acordat).
5. La elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a
muncii si mă angajez ca pe parcursul îndeplinirii contractului să respect regulile obligatorii referitoare la
condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.
Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ____________________, declar că
informațiile prezentate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice
informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care
dispunem.
Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ____________________, autorizez prin
prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații
reprezentanților autorizați ai autorității contractante UAT Comuna Valea Marului, Judetul Galati cu privire la
orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declarație este valabilă până la data de ____________________ (data valabilității ofertei)
Data completării ____________________

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)

Formularul 2

DECLARAŢIE
pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul
____________________,
reprezentant
împuternicit
al
ofertantului
____________________, cu sediul în ____________________, cod unic de înregistrare ____________________,
email. ____________________, tel. ____________________, fax. ____________________, în legătură cu
participarea la procedura „selecţie de oferte” organizată de autoritatea contractantă UAT Comuna Valea
Marului, Judetul Galati conform Anunțului nr. ____________________, declar pe propria răspundere ca respect
întocmai prevederile Capitolului II, Secțiunea a 4-a – „Reguli de evitare a conflictului de interese” din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, raportat la persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității
contractante, identificate de către aceasta în Fișa de date a achiziției.
Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ____________________, declar că voi
informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe
parcursul derulării procedurii de „selecţie de oferte” sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe
parcursul derulării contractului de servicii.
Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ____________________, declar că
informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc
oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Data completării ____________________

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)

Formularul 3

FORMULAR DE OFERTĂ

Ofertantul ____________________, cu sediul în ____________________, cod unic de înregistrare
____________________,
email.
____________________,
tel.
____________________,
fax.
____________________, prin reprezentant împuternicit ____________________, în legătură cu participarea la
procedura de „selectie de oferte” organizată de autoritatea contractantă UAT Comuna Valea Marului, Judetul
Galati conform Anunțului de publicitate nr. ____________________, declarăm pe propria răspundere că:
1. Ne oferim să prestăm servicii de acordare credit bancar în valoare de maximum 2.000.000 lei (doua
milioane _lei) pe o perioadă de 10 (doisprezece) ani , în condițiile prevăzute în Documentația de atribuire și în
propunerea tehnică și financiară, exclusiv pentru costurile menționate în Anexa nr. 1 la Formularul 3.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 4 (patru) luni, respectiv până la
data de ____________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de servicii, această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
4. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să punem la dispoziția
autorității contractante linia de finanțare pe toată durata perioadei de trageri.

Data completării ____________________

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 1 la Formularul 3
Fișa împrumutului
pentru Servicii de acordare credit bancar : 2.000.000 lei
1. Dobânda propusă
Formula de calcul a dobânzii, exprimată în procente pe an:
ROBOR6M + X %
unde: ROBOR6M este rata medie a dobânzilor interbancare pentru capitalurile plasate în lei la termen de 6 luni,
exprimată în procente pe an. Informații referitoare la cotațiile ROBOR se găsesc la adresa de internet
www.bnr.ro.
Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a
contractului de credit.
Termenul X va fi exprimat ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne neschimbat pe
întreaga perioadă de derulare a contractului de credit:
X%

………………………………………………………………………………………………………………...

____%

2.Costurile serviciilor bancare aferente creditului:
Cost:
Taxe și comisioane inițiale (care se percep la acordarea creditului bancar)
Taxe și comisioane anuale (care se percep pe parcursul derulării creditului bancar)
Alte costuri și comisioane percepute de către bancă, exclusiv dobânda si
rambursarea ratelor
VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAŢI NUMAI COSTURILE PERCEPUTE DE CĂTRE OFERTANT, CARE CAD ÎN SARCINA AUTORITĂŢII
CONTRACTANTE !
Acest formular are 1 (una) pagini și reprezintă o ofertă fermă și pe deplin angajantă.

Data completării ____________________

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)

CONTRACT DE CREDIT
nr. .......... din ................
1. Părţile contractante
Între
U.A.T. COMUNA VALEA MARULUI, cu sediul in Strada: Preot Gheorghe Gafton, nr. 2,
localitatea Valea Marului, comuna Valea Marului, Judetul Galati, Tel: +40 236863400, cod
fiscal 3655900, cont IBAN RO68TREZ30724510220XXXXX, deschis la Trezoreria
Municipiului, Tecuci reprezentata prin d-nul primar Doca Virgil, în calitate de achizitor, pe
de o parte în calitate de împrumutat,
şi
prestatorul ………………………………., adresa sediului …………………………….,
telefon
………………………….
fax
……………………,
cod
fiscal
………………………….., cont ………………deschis la …………………………………….,
reprezentat prin …………………, în calitate de finanţator,
a intervenit prezentul contract.
2.Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat
între o autoritate contractantă, în calitate de împrumutat, şi un prestator de servicii, în
calitate de finanţator;
împrumutat şi finanţator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în
prezentul contract;
servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea
nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
suma disponibilă: valoarea împrumutului care a fost pusă la dispoziţia împrumutatului
şi care nu a fost retrasă sau utilizată efectiv;
suma creditului: fondurile puse la dispoziţia împrumutatului de către finanţator;
rata dobânzii: rata dobânzii stabilită conform contractului ;
data de plată a dobânzii: data stabilită pentru plata dobânzii acumulate aferentă
perioadei de calcul a dobânzii;
perioada de dobândă: fiecare perioadă pentru care se calculează dobânda;
ROBOR: Rata dobânzii pentru operaţiunile de plasare de fonduri publicat de Banca
Naţională
a
României.

3. Obiectul contractului
3.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea de către finanţator a unei finantari
rambursabile în sumă de 2.000.000 lei.
3.2. a)Creditul va fi utilizat pentru finanţarea executarii unor proiecte cofinantate din fonduri
externe nerambursabile precum si pentru executarea unor obiective de investitii din Comuna
Valea Marului, Judetul Galati.
b) Lista proiectelor cofinantate din fonduri externe nerambursabile si obiectivelor de
investii a caror executare se finanteaza din acest credit poate fi modificata dupa notificarea de
catre imprumutat a Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale
c) Achizitorul va putea aloca sumele neutilizate ramase aferente proiectelor pentru care
s-a acordat imprumutul, fie pentru suplimentarea sumelor proiectelor deja declarate sau a altor
proiecte noi.
4. Durata contractului
4.1 Creditul se acordă pe o perioadă de 10 de ani, termenul maxim de rambursare a acestuia,
cu posibilitatea de prelungire a termenului, cu conditia aprobarii Comisiei de autorizare a
imprumuturilor locale
5. Utilizarea creditului
5.1. Creditul va fi utilizat astfel:
a. în tranşele prevăzute de caietul de sarcini
b. termenul de utilizare: 2 ani de la acordare,cu posibilitatea de prelungire prin act
aditional , pe o perioada de 2 ani, cu aprobarea Comisiei de autorizare a
imprumuturilor locale;
c. creditul se acordă prin contul curent deschis pe numele Împrumutatului la
banca..............
5.2. În vederea utilizării creditului, Împrumutatul va da Finanţatorului un preaviz de 5 zile
lucrătoare înainte de fiecare utilizare.
6.Dobânzi
6.1. Pentru creditul pus la dispoziţie, Împrumutatul datorează Finanţatorului o dobândă
variabilă situată la nivelul ROBOR 6 luni + marja ____% pe an (dobândă curentă), plătibilă
semestrial.
6.2. Dobânda curentă aplicabilă pentru prezentul contract este variabilă în functie de indicele de
referinţă ROBOR
6.3. Plata dobânzii se va realiza semestrial, în ultima zi lucratoare din fiecare semestru.
7.Comisioane

.......................
8.Rambursări
8.1. Imprumutatul se obligă să ramburseze creditul in
Rate semestriale egale in
perioada……………..
8.2. Data de plată a ratelor de credit şi dobândă este ….. a fiecărui an aferent perioadei de
credit.
9.Rambursări anticipate
9.1 Împrumutatul poate rambursa în avans, parţial sau în totalitate creditul împreună cu
dobânda acumulată şi neplătită, la orice data până la scadenţă, pe baza unei notificări scrise
transmisă finanţatorului cu cel puţin 5 de zile lucrătoare înainte.
În cazul rambursării în avans împrumutatul nu va plăti comision de rambursare în avans.
10.Obligaţii
10.1. Împrumutatul se obligă:
a)
să utilizeze creditul cu diligenţa necesară şi în mod eficient, în concordanţă cu
standaredele şi practicile bancare, financiare, comerciale, administrative, ecologice şi de
mediu acceptate;
b)
să pregătească şi să furnizeze finanţatorului cu promptitudine, la solicitarea acestuia,
toate informaţiile considerate necesare referitoare la activitatea economico-financiară a
împrumutatului, incluzând fără a se rezuma la situaţiile financiare anuale sau semestriale,
situaţia fluxului de numerar şi respectiv de fonduri, întocmite în conformitate cu practicile
contabile legale;
c)
să plătească finanţatorului toate sumele scadente până la, sau la termenele stabilite prin
prezentul contract.
d)
să înştiinţeze finanţatorul de îndată ce întreprinde una din următoarele acţiuni:
- modificarea sau schimbarea echipei de conducere a împrumutatului
- modificarea actelor constitutive ale împrumutatului
- reorganizarea împrumutatului
10.2. Finanţatorul se obligă:
a)
să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică;
b)
să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, fie de
natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din
contract.
10.3 Finanţatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
graficul de rambursare. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
11.Garantii

11.1 Rambursarea creditului, ca şi plata dobânzilor, comisioanelor şi a oricăror alte sume
datorate Finanţatorului, sunt garantate de Împrumutat prin veniturile proprii ale bugetului
local, fără constituirea de garanţii colaterale de către împrumutat.
12. Aplicabilitate
12.1 Contractul de servicii se semneaza si intră în vigoare dupa obtinerea avizului de la
Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Semnarea contractului este conditionata si de
constituirea garantiei de buna-executie.
13. Documentele contractului
13.1 Documentele prezentului contract sunt:
a) graficul de rambursare;
b) oferta financiară;
c) caietul de sarcini;
14. Garanţia de bună execuţie a contractului – nu este cazul
15. Titlu executoriu
15.1 Prezentul Contract de credit constituie Titlu Executoriu conform art. 120 din OUG
99/2006.
16. Forţa majoră
16.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.3 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
16.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1 Împrumutatul şi finanţatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
17.2 Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale Împrumutatul şi
Finanţatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

18. Limba care guvernează contractul
18.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
19. Comunicări
19.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
19.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
19.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
21. Condiţie suspensiva
21.1 Prezentul contract de achiziţie publică se semneaza, intră în vigoare şi va produce
efecte între părţi, numai dacă autoritatea contractantă obţine avizul favorabil al Comisiei de
Autorizare a Împrumuturilor Locale cu privire la contractarea acestui împrumut.

Împrumutat

Finanţator,

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

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

(semnătura autorizată)
L.S.

(semnătura autorizată)
L.S.

